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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. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

      § 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.  

      § 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.  

      § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.  

      § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes.  

      § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher.  

      § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação 

judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de 

fato por mais de dois anos.  

      § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.  

      § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

  

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

SUGESTÃO:00038 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   SUGERE GRATUIDADE PELA ALEBRAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL, PUNINDO EVENTUAL  
COBRANÇA, NOS TERMOS DA LEI. 
   
   SUGESTÃO:00042 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE O RETORNO DA INDISSOLUBILIDADE DO CASAMENTO, COMO FORMA DE  
PROTEÇÃO À FAMÍLIA, PODENDO ESSE CASAMENTO SER CIVIL OU RELIGIOSO  
COM EFEITOS CIVIS, ESTABELECENDO SUA GRATUIDADE. 
   
   SUGESTÃO:00147 DT REC:27/03/87 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   SUGERE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO À FAMÍLIA, A INDISSOLUBILIDADE  
DO CASAMENTO E A GRATIVIDADE DE SUA CELEBRAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:00429 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS ASSEGURADORAS DA IGUALDADE ENTRE OS CÔNJUGES NO QUE  
TANGE AOS DIREITOS E DEVERES; À DIREÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL; À  
ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO CASAL; À RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AOS  
FILHOS; AO PÁTRIO PODER; À FIXAÇÃO DO DOMICÍLIO CIVIL DA FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:00444 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS ASSEGURADORAS DA PLENA IGUALDADE ENTRE OS CÔNJUGES  
QUANTO AO REGISTRO CIVIL DOS FILHOS; À PROTEÇÃO À FAMÍLIA INSTITUÍDA  
CIVIL OU MATERIALMENTE; À IGUALDADE ENTRE OS FILHOS; AO ACESSO DA  
MULHER À TITULARIDADE DE TERRA INDEPENDENTEMENTE DE SEU ESTADO CIVIL. 
 
 
   SUGESTÃO:00462 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE O DIREITO DE OS PAIS ESCOLHER LIVREMENTE O NÚMERO DE FILHOS E  
CABE AO ESTADO ASSEGURAR INFORMAÇÕES QUANTO AOS MÉTODOS DE  
PLANEJAMENTO FAMILIAR. 
 
   
   SUGESTÃO:00486 DT REC:07/04/87 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O HOMEM E MULHER TEM O DIREITO DE CONTRAIR MATRIMÔNIO COM  
IGUALDADE JURÍDICA, E QUE OS FILHOS NASCIDOS FORA DO CASAMENTO NÃO  
PODEM SER DISCRIMINADOS. 
   
   SUGESTÃO:00508 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS PARA SALVAGUARDA DOS VALORES DA FAMÍLIA PELOS PODERES  
PÚBLICOS, E A OBRIGAÇÃO DE MANTER E EDUCAR OS FILHOS É DOS PAIS, SEM  
DISTINÇÃO ENTRE OS NASCIDOS DENTRO OU FORA DO CASAMENTO, E, NA FALTA,  
OU IMPOSSIBILIDADE, OS FILHOS INCAPAZES RECEBAM ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:00510 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS PARA QUE FILHOS NASCIDOS FORA DO CASAMENTO NÃO SEJAM  
OBJETO DE DISCRIMINAÇÃO E QUE A LEI A REPARTIÇÕES OFICIAIS NÃO POSSAM 
USAR DESIGNAÇÕES DISCRIMINATÓRIAS RELATIVAS À FILIAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:00621 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE O DIREITO DE FAMÍLIA, SUA CONSTITUIÇÃO PELO  
CASAMENTO OU POR UNIÕES ESTÁVEIS, BASEADOS NA IGUALDADE ENTRE OS  
CÔNJUGES, ASSEGURADA A PROTEÇÃO DO ESTADO.  
SUA DISSOLUÇÃO SÓ OCORRE PELA MORTE DE UM DOS CÔNJUGES OU PELO  
DIVÓRCIO, VEDADO À LEI LIMITAR O NÚMERO DE DISSOLUÇÕES, TRATANDO DA  
IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES DO HOMEM E DA MULHER. 
   
   SUGESTÃO:00685 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A PROTEÇÃO À FAMÍLIA, À MATERNIDADE, À  
INFÂNCIA, AO ADOLESCENTE E AO IDOSO. 
   
   SUGESTÃO:00704 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FAMÍLIA, INSTITUÍDA CIVIL OU NATURALMENTE, TEM DIREITO À  
PROTEÇÃO DO ESTADO E À EFETIVAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE PERMITAM A  
REALIZAÇÃO PESSOAL DOS SEUS MEMBROS, CABENDO AO ESTADO ASSEGURAR  
ASSITÊNCIA À FAMÍLIA E CRIAR MECANISMOS PARA COIBIR A VIOLÊNCIA NAS  
RELAÇÕES FAMILIARES. 
   
   SUGESTÃO:00706 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE O CASAMENTO POSSA SER DISSOLVIDO POR ANULAÇÃO, EM QUALQUER  
ÉPOCA, UMA VEZ COMPROVADOS FATOS QUE TORNEM NULA A SUA REALIZAÇÃO. 
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   SUGESTÃO:00707 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE NO CASO DE SEPARAÇÃO DE UM CASAL, SÓ SEJA PERMITIDA, AO 
GENITOR NÃO RESPONSÁVEL PELA GUARDA DOS FILHOS, APROXIMAÇÃO DOS  
MESMOS, SE ESTA NÃO VIER A SER NOCIVA PARA A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
DOS MENORES. 
   
   SUGESTÃO:00721 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE SEJA MANTIDO O PRINCÍPIO DA DISSOLUBILIDADE DO  
CASAMENTO SEMPRE QUE COMPROVADA PRÉVIA SEPARAÇÃO POR MAIS DE DOIS  
ANOS. 
   
   SUGESTÃO:00723 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE CONSIDERA FAMÍLIA A CONSTITUIDA PELO CASAMENTO OU  
POR UNIÕES ESTÁVEIS, OBEDECIDA A IGUALDADE ENTRE O HOMEM E A MULHER  
E É ASSEGURADA A PROTEÇÃO DOS PODERES PÚBLICOS. 
   
   SUGESTÃO:00778 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE INCLUSÃO DE CAPÍTULO SOBRE A FAMÍLIA, PARA A QUAL DISPÕE O SEGUINTE:  
'A FAMÍLIA, INSTITUÍDA CUVIL, NATURALMENTE, TEM DIREITO À PROTEÇÃO DO  
ESTADO E À EFETIVAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE PERMITAM A RELIZAÇÃO PESSOAL  
DOS SEUS MEMBROS, ASSEGURANDO O ESTADO ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA E  
CRIANDO MECANISMOS PARA COIBIR A VIOLÊNCIA NA CONSTÂNCIA DAS RELAÇÕES  
FAMILIARES; TRATA DA IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES, QUANTO À  
SOCIEDADE CONJUGAL, AO PÁTRIO PODER, AO REGISTRO DE FILHOS, À FIXAÇÃO  
DE DOMICÍLIO DA FAMÍLIA, E À TITULARIDADE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO  
CASAL.  
13/04 8C DA FAMILIA, DO MENOR E DO IDOSO 
   
   SUGESTÃO:00785 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FAMÍLIA, CONSTITUÍDA PELO CASAMENTO INDISSOLÚVEL, ESTEJA  
SOB PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO, E QUE AO CASAMENTO RELIGIOSO,  
OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS, SEJAM RECONHECIDOS EFEITOS CIVIS. 
   
   SUGESTÃO:00827 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO, NOS CASOS E CONDIÇÕES QUE 
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:00883 DT REC:13/04/87 
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Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE, NA ÁREA DA FAMILIA, QUE O ESTADO RECONHECE A FAMÍLIA  
CONSTITUÍDA PELA SOCIEDADE UNA E ESTÁVEL DO HOMEM E DA MULHER,  
BASEADA NA IGUALDADE JURIDICA DE AMBOS EM SUAS RELAÇÕES RECÍPROCAS E  
NAS COM OS FILHOS. A LEI REGULARÁ REQUISITOS DO CASAMENTO E SUA  
DISSOLUÇÃO, POR MORTE OU DIVÓRCIO. ASSEGURA, TANTO AO HOMEM COMO À  
MULHER DIREITO DE PARTICIPAR, EM TERMOS DE IGUALDADE, DOS BENS NELA  
ADQUIRIDOS. DIREITO DOS FILHOS DE RECONHECIMENTO, REGISTRO, QUALQUER  
QUE SEJA A ORIGEM DA FILIAÇÃO. TRATA DO PÁTRIO PODER SUBORDINADO AOS  
INTEREESSES MORAIS E MATERIAIS DO FILHO. 
   
   SUGESTÃO:00917 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM QUE NENHUM ATO JURÍDICO PRATICADO PELA  
MULHER SEJA CAUSA DA DIMINUIÇÃO DO SEUS DIREITOS DE IMPEDIMENTO DE  
SEU EXERCÍCIO E QUE O CASAMENTO NÃO REDUZA AS APTIDÕES DO HOMEM E DA  
MULHER, NO EXERCÍCIO DOS DIREITOS E LIBERDADES DEFINIDOS EM LEI. 
   
   SUGESTÃO:00924 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A LEI NÃO ADMITA COMO CAUSA PARA A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE  
CONJUGAL FATO COLIDENTE COM O PRINCÍPIO DA MÚTUA ASSISTÊNCIA. 
   
   SUGESTÃO:00941 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODA PESSOA TENHA O DEVER DE AUXILIAR, ALIMENTAR, EDUCAR  
E AMPARAR OS FILHOS MENORES DE IDADE E OS FILHOS TEM O DEVER DE  
HONRAR SEMPRE OS SEUS PAÍS, AUXILIÁ-LOS E AMPARÁ-LOS QUANDO PRECISAREM 
   
   SUGESTÃO:01040 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE NÃO SEJA LIMITADO POR LEI O NÚMERO DE DISSOLUÇÕES MATRIMONIAIS. 
   
   SUGESTÃO:01072 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM ASSEGURADOS À MULHER DIREITOS IGUAIS AO DO HOMEM EM  
TODOS OS SETORES DA VIDA ECONÔMICA, POLÍTICA, SOCIAL, CULTURAL E  
FAMILIAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:01090 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE O EXERCÍCIO DOS PODERES E DEVERES INERENTES AO PÁTRIO  
PODER CAIBA IGUALMENTE AO PAI E À MÃE, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA  
JURÍDICA DA FILIAÇÃO. 
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   SUGESTÃO:01131 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE À FAMILIA CONDIÇÕES PARA O DESEMPENHO DE  
TODAS AS SUAS FUNÇÕES SOCIAIS, BEM COMO O DIREITO DE PLANEJAR  
LIVREMENTE O NÚMERO DE FILHOS. 
   
   SUGESTÃO:01314 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA; SEU DIREITO À  
PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE UM FUNDO DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:01400 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS E PRINCÍPIOS SOBRE A FAMÍLIA, SUA PROTEÇÃO,  
CONSTITUIÇÃO E DISSOLUÇÃO. 
 
 
   SUGESTÃO:01477 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO PROMOVER A DIVULGAÇÃO DOS MÉTODOS DE  
PLANEJAMENTO FAMILIAR E PROPICIAR ÀS FAMÍLIAS OS MEIOS NECESSÁRIOS  
PARA O CONTROLE VOLUNTÁRIO DA NATALIDADE. 
 
   
   SUGESTÃO:01910 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A IGUALDADE DO HOMEM E DA MULHER NO QUE  
DIZ RESPEITO À SOCIEDADE CONJUGAL, AO PÁTRIO PODER, AO REGISTRO DE  
FILHOS E AOS BENS DO CASAL. 
   
   SUGESTÃO:01944 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO QUE O CASAMENTO SEJA CIVIL E QUE SUA  
CELEBRAÇÃO, SEU REGISTRO E A PRIMEIRA CERTIDÃO SEJAM GRATUITAS PARA 
PESSOAS CARENTES. 
   
   SUGESTÃO:01963 DT REC:04/04/87 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:01988 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A FAMÍLIA, EM ESPECIAL SOBRE O  
PARENTESCO, OS FILHOS, O CASAMENTO, O PLANEJAMENTO FAMILIAR, A  
MATERNIDADE, A INFÂNCIA, A ADOLESCÊNCIA, O IDOSO, NOS TERMOS E  
CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02118 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:02188 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A PROTEÇÃO À FAMÍLIA, AO MENOR E AO IDOSO. 
   
   SUGESTÃO:02255 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FAMÍLIA, INSTITUÍDA CIVIL OU NATURALMENTE, TENHA  
PROTEÇÃO SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DO ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:02317 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A FAMÍLIA, AS RELAÇÕES FAMILIARES E  
AS TUTELAS ESPECIAIS. 
   
   SUGESTÃO:02327 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A PROTEÇÃO E A ASSISTÊNCIA À  
FAMÍLIA E SOBRE A IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES DO HOMEM E DA  
MULHER NA SOCIEDADE CONJUGAL. 
   
   SUGESTÃO:02371 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS E PRINCÍPIOS SOBRE A FAMÍLIA, A IGUALDADE DOS DIREITOS  
E DEVERES DOS CÔNJUGES, A FILIAÇÃO E A CONCEPÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:02398 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO PRESERVE OS VALORES DA FAMÍLIA MONOGÂMICA; QUE OS  
PAIS SEJAM OBRIGADOS A MANTER E EDUCAR OS FILHOS AINDA QUE NASCIDOS 
FORA DO CASAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:02422 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
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Texto:   
   SUGERE CAIBA AO ESTADO A PROTEÇÃO E A ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA,  
INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE SUA CONSTITUIÇÃO, E DETERMINA OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:02487 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A PROTEÇÃO À FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:02654 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O RECONHECIMENTO DO CONSÓRCIO ENTRE  
HOMEM E MULHER, NÃO REGIDO PELO CASAMENTO, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:02924 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   CENTRO INFORMAÇÃO MULHER - SP 
VANIA F DEBS - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA, ASSEGURANDO A IGUALDADE DE  
DIREITOS E DEVERES NA SOCIEDADE CONJUGAL. 
   
   SUGESTÃO:02985 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   ESCOLA DE PAIS DO BRASIL 
ZILPHA E IVO NASCIMENTO - CASAL PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:03299 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DE PROTEÇÃO AOS VALORES DA FAMÍLIA E QUE OBRIGUE OS  
PAIS A MANTEREM E EDUCAREM OS FILHOS, AINDA QUE NASCIDOS FORA DO CASAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:03336 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE DIREITOS E DEVERES NA CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:03367 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE A EQUIVALÊNCIA DO CASAMENTO RELIGIOSO AO CIVIL, NAS CONDIÇÕES  
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03398 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A PROTEÇÃO À FAMÍLIA. 
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   SUGESTÃO:03428 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA À FAMÍLIA PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO, E AOS  
CÔNJUGES IGUALDADE DE DIREITOS NO EXERCÍCIO DO PÁTRIO PODER, NA  
FIXAÇÃO DO DOMICÍLIO E NA TITULARIDADE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. 
   
   SUGESTÃO:03562 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA DEVER DO ESTADO PROTEGER A FAMÍLIA, E QUE O CASAMENTO  
SEJA ANULADO E DISSOLVIDO CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:03860 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS FILHOS NASCIDOS FORA DO CASAMENTO NÃO SEJAM  
DISCRIMINADOS E QUE A LEI OU AS REPARTIÇÕES NÃO USEM DESIGNAÇÕES  
DISCRIMINATÓRIAS RELATIVAS A TAIS CASOS DE FILIAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:03932 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   SARNEY FILHO (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA E DE PLANEJAMENTO FAMILIAR. 
   
   SUGESTÃO:03952 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A FAMÍLIA, A EDUCAÇÃO, O ENSINO, O MENOR E O  
IDOSO. 
   
   SUGESTÃO:03966 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À FAMÍLIA, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:04026 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AOS CÔNJUGES OU COMPANHEIROS IGUALDADE DE  
DIREITOS E DEVERES; ALTERADA A DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO ATRAVÉS DO  
DIVÓRCIO; REGULAMENTADO O INSTITUTO DE RECONHECIMENTO DA  
PATERNIDADE, DA MATERNIDADE E DA ADOÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:04315 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
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Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO ASSEGURAR A FUNÇÃO SOCIAL DA MATERNIDADE,  
DA FAMÍLIA E DA INFÂNCIA PERANTE A SOCIEDADE, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:04343 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA E SOBRE A ANULAÇÃO DO CASAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:04387 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FAMÍLIA, CIVIL OU NATURAL, TENHA A PROTEÇÃO DO ESTADO;  
QUE A IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES ENTRE O HOMEM E A MULHER NO QUE  
DIZ RESPEITO À SOCIEDADE CONJUGAL E AOS FILHOS SEJA PLENA; QUE OS  
FILHOS NASCIDOS DENTRO OU FORA DO CASAMENTO TENHAM IGUAIS DIREITOS E  
QUALIFICAÇÕES, E QUE A LEI REGULE A AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
   
   SUGESTÃO:04475 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE PROTEÇÃO À FAMÍLIA CIVIL OU NATURAL; SOBRE A  
IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES ENTRE O HOMEM E A MULHER QUANTO À  
SOCIEDADE CONJUGAL, AO PÁTRIO PODER E AOS CASOS QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:04506 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O DIREITO À CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA E SOBRE A  
IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES ENTRE O HOMEM E A MULHER, QUANTO À  
MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. 
   
   SUGESTÃO:04592 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SEGERE SEJAM RECONHECIDOS OS DIREITOS DA FAMÍLIA, FUNDADA NO  
MATRIMÔNIO OU NA UNIÃO SÓLIDA ENTRE PESSOAS, A IGUALDADE JURÍDICA  
ENTRE OS CÔNJUGES E ENTRE OS FILHOS NASCIDOS OU NÃO NA CONSTÂNCIA DO  
CASAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:04869 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM ASSEGURADOS AOS FILHOS OS MESMOS DIREITOS E DEVERES,  
INDEPENDENTEMENTE DO ESTADO CIVIL DOS GENITORES. 
   
   SUGESTÃO:04958 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PAI E A MÃE EXERÇAM SOBRE OS FILHOS MENORES OU  
INCAPAZES O PÁTRIO PODER, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 12  

 

   
   SUGESTÃO:05022 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A PROTEÇÃO DA FAMÍLIA PELO ESTADO, O  
CASAMENTO CIVIL, E O ACESSO À EDUCAÇÃO E AOS MEIOS CONTRACEPTIVOS,  
RESPEITADAS AS CONVICÇÕES ÉTICAS E RELIGIOSAS DOS PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:05044 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE AS CONDIÇÕES EM QUE POSSA O CASAMENTO SER 
DISSOLVIDO. 
   
   SUGESTÃO:05192 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PAIS SEJAM RESPONSÁVEIS PELO SUSTENTO E FORMAÇÃO MORAL  
DOS FILHOS MENORES E QUE OS FILHOS MAIORES SEJAM RESPONSÁVEIS PELO 
BEM-ESTAR DOS PAIS. 
   
   SUGESTÃO:05323 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:05394 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O CASAMENTO SEJA CIVIL E GRATUITA SUA CELEBRAÇÃO. 
 
 
   SUGESTÃO:05419 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE POLÍTICA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR. 
 
   
   SUGESTÃO:05508 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA COM BASE NO  
LIVRE PLANEJAMENTO FAMILIAR. 
   
   SUGESTÃO:05554 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ASSIS CANUTO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O DIREITO DA FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:05711 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE NÃO HAJA, PARA FINS DE DEPENDÊNCIA, DISTINÇÃO ENTRE MARIDO  
E ESPOSA, COMPANHEIRO E COMPANHEIRA, ASSIM DEFINIDOS EM LEI. 
 
 
   SUGESTÃO:05733 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA GARANTIDO AOS PAIS O DIREITO DE DETERMINAR LIVREMENTE O  
NÚMERO DE FILHOS, SENDO VEDADA QUALQUER FORMA COERCITIVA EM  
CONTRÁRIO PELOS PODERES PÚBLICOS E PELAS ENTIDADES PRIVADAS. 
 
 
   SUGESTÃO:05936 DT REC:25/05/87 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE O PLANEJAMENTO FAMILIAR E SOBRE MÉTODOS  
CONTRACEPTIVOS NOS TERMOS QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:05937 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE HOMEM E  
MULHER NO TOCANTE À SOCIEDADE CONJUGAL, NOS TERMOS QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06016 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A FAMÍLIA, O PÁTRIO PODER, O REGISTRO DE  
FILHOS E A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
 
 
   SUGESTÃO:06109 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O PLANEJAMENTO FAMILIAR OPÇÃO DO CASAL, COM A  
ORIENTAÇÃO ADEQUADA DOS ORGANISMOS DE SAÚDE PÚBLICA. 
 
   
   SUGESTÃO:06188 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO PROTEJA E ASSEGURE ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA, E QUE 
HOMENS E MULHERES TENHAM IGUAIS DIREITOS E DEVERES EM TUDO O QUE DIZ  
RESPEITO À SOCIEDADE CONJUGAL E AOS FILHOS. 
   
   SUGESTÃO:06266 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
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Texto:   
   SUGERE QUE A FAMÍLIA TENHA A PROTEÇÃO DO ESTADO, E QUE A LEI COÍBA A  
VIOLÊNCIA NA CONSTÂNCIA DAS RELAÇÕES FAMILIARES E O ABANDONO DOS  
FILHOS MENORES. 
   
   SUGESTÃO:06377 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS FILHOS NASCIDOS DENTRO OU FORA DO CASAMENTO TENHAM OS  
MESMOS DIREITOS, E QUE SEJA PROIBIDA QUALQUER QUALIFICAÇÃO SOBRE A  
NATUREZA DA FILIAÇÃO OU A RESPEITO DO ESTADO CIVIL DOS PAIS. 
   
   SUGESTÃO:06378 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FAMÍLIA, CONSTITUÍDA PELO CASAMENTO OU POR UNIÕES  
ESTÁVEIS E BASEADA NA IGUALDADE ENTRE O HOMEM E A MULHER, TENHA A  
PROTEÇÃO DO ESTADO, E QUE A LEI COÍBA A VIOLÊNCIA NA CONSTÂNCIA DAS  
RELAÇÕES FAMILIARES E NO ABANDONO DOS FILHOS MENORES. 
   
   SUGESTÃO:06480 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE A IGUALDADE ENTRE O HOMEM E A MULHER NA SOCIEDADE CONJUGAL, ES  
PECIALMEMTE QUANTO AO EXERCÍCIO DO PÁTRIO PODER. 
   
   SUGESTÃO:06501 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:06517 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE A IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES ENTRE O PAI E A MÃE EM  
RELAÇÃO AOS FILHOS, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO EXERCÍCIO DO  
PÁTRIO PODER. 
   
   SUGESTÃO:06518 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:06519 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE O CASAMENTO RELIGIOSO TENHA EFEITOS CIVIS QUANDO INSCRITO NO 
REGISTRO PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:06703 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE CONCEITUE A FAMÍLIA COMO ATO VOLUNTÁRIO, ADVINDO  
DO CASAMENTO OU DE UNIÕES ESTÁVEIS, AMBOS COM PROTEÇÃO DO  
ESTADO; QUE O PODER PÚBLICO MANTENHA PROGRAMAS DE APOIO E PROTEÇÃO À  
MATERNIDADE, À INFÂNCIA E À VELHICE, E QUE A LEI NÃO DISCRIMINE OS  
PARENTESCOS HAVIDOS PELO CASAMENTO, POR CONSANGUINIDADE OU  
ADOÇÃO E NEM OS FILHOS HAVIDOS DENTRO OU FORA DO CASAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:07020 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. 
 
 
   SUGESTÃO:07070 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PLANEJAMENTO FAMILIAR SEJA DA COMPETÊNCIA DOS PAIS. 
 
   
   SUGESTÃO:07217 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FAMÍLIA SEJA CONSTITUÍDA PELO CASAMENTO NÃO POLIGÂMICO  
E TENHA A PROTEÇÃO DO ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:07341 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:07641 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O CASAMENTO SEJA CONSIDERADO NULO, EM QUALQUER ÉPOCA, SE  
COMPROVADOS FATOS QUE JUSTIFIQUEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. 
   
   SUGESTÃO:07702 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FAMÍLIA TENHA A PROTEÇÃO DO ESTADO; QUE A IGUALDADE DE  
DIREITOS E DEVERES ENTRE O HOMEM E A MULHER NO QUE DIZ RESPEITO À  
SOCIEDADE CONJUGAL E AOS FILHOS SEJA PLENA; QUE OS FILHOS NASCIDOS  
DENTRO OU FORA DO CASAMENTO TENHAM IGUAIS DIREITOS E QUALIFICAÇÕES; E  
QUE A LEI REGULE A AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
   
   SUGESTÃO:07806 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
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Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM O DIREITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA, 
CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:08351 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FAMÍLIA, CONSTITUÍDA PELO CASAMENTO OU POR UNIÕES  
ESTÁVEIS, BASEADA NA IGUALDADE ENTRE O HOMEM E A MULHER, TENHA  
PROTEÇÃO DO ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:08426 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A FAMÍLIA, INSTITUÍDA CIVIL OU NATURALMENTE, TENHA DIREITO 
À PROTEÇÃO DO ESTADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:08432 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE, NA SOCIEDADE CONJUGAL, O HOMEM E A MULHER TENHAM PLENA  
IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES, PODENDO O PÁTRIO PODER SER EXERCIDO  
POR QUALQUER UM DELES. 
   
   SUGESTÃO:08465 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER PÚBLICO PROTEJA OS VALORES DA FAMÍLIA, 
CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:08507 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MARIA LÚCIA (PMDB/AC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA E QUE SEJAM ESTABELECIDOS  
DIREITOS IGUAIS AOS FILHOS NASCIDOS FORA DO CASAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:08508 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MARIA LÚCIA (PMDB/AC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA, AO MENOR, AO IDOSO E 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:08563 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE A IGUALDADE DE DIREITOS PARA OS FILHOS HAVIDOS DENTRO OU FORA  
DO CASAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:08896 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 17  

 

Texto:   
   SUGERE QUE A LEI NÃO FAÇA DISTINÇÃO ENTRE OS FILHOS HAVIDOS  
DENTRO E FORA DO CASAMENTO, INCLUSIVE POR ADOÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:08938 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O CASAMENTO SEJA CIVIL E GRATUITA A SUA CELEBRAÇÃO, E  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:08987 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS GERAIS SOBRE A FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:08998 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS GERAIS SOBRE A FAMÍLIA. 
   
   SUGESTÃO:09092 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A FAMÍLIA, O PÁTRIO PODER, O REGISTRO DE  
FILHOS E A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
   
   SUGESTÃO:09122 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE IGUALDADE ENTRE OS CÔNJUGES, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09192 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO PROTEJA A FAMÍLIA, LEGITIMADA PELO CASAMENTO OU  
NÃO, DANDO-LHE CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO, ESPIRITUAL E  
SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:09194 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE PROTEÇÃO ESPECIAL À FAMÍLIA, À CRIANÇA  
AO JOVEM, AOS DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS, AOS IDOSOS; QUE O  
CASAMENTO SEJA CIVIL E GRATUITA SUA CELEBRAÇÃO; QUE OS GENITORES  
TENHAM, QUANTO À PROLE, IGUAIS DIREITOS E DEVERES. 
 
   SUGESTÃO:09218 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA GARANTIDO AOS PAIS O DIREITO DE DETERMINAR O  
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NÚMERO DE FILHOS, VEDADA QUALQUER FORMA COERCITIVA EM CONTRÁRIO PELOS  
PODERES PÚBLICOS OU ENTIDADES PRIVADAS. 
 
   
   SUGESTÃO:09371 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE A PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA CIVIL OU NATURAL, A PLENA  
IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES ENTRE OS FILHOS HAVIDOS DENTRO OU  
FORA DO CASAMENTO E ENTRE O HOMEM E A MULHER QUANTO À SOCIEDADE  
CONJUGAL E AOS FILHOS, A REGULAMENTAÇÃO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE. 
   
   SUGESTÃO:09385 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA PELO ESTADO PROTEÇÃO À FAMÍLIA DE UNIÃO  
ESTÁVEL, E A IGUALDADE DE DIREITOS AOS FILHOS NASCIDOS DENTRO OU  
FORA DO CASAMENTO. 
   
   SUGESTÃO:09445 DT REC:22/05/87 
Entidade:   
   SOC CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM 
MÁRCIO RUIZ SCHIAVO - SECRETÁRIO EXECUTIVO 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM O DIREITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA, COM BASE NO  
PRINCÍPIO DE LIBERDADE DE PLANEJAMENTO FAMÍLIAR. 
   
   SUGESTÃO:09792 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE QUE O CASAMENTO SEJA CIVIL, E GRATUITOS A SUA CELEBRAÇÃO E O SEU 
REGISTRO. 
   
   SUGESTÃO:10423 DT REC:21/05/87 
Entidade:   
   INSTITUTO DE CONTADORES E ATUÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL 
SILVINO MARCON - PRESIDENTE 
 
Texto:   
   SUGERE QUE A LEI INSTITUA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
FINANCEIRA AOS CASAIS QUE CONSTITUAM FAMÍLIA. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 4ª, 6ª e 8ª reuniões da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso as notas 
taquigráficas das Audiências Públicas realizadas sobre o tema.  
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8c . 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8c
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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO - VIIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º - A família, célula básica da sociedade, tem direito à proteção social, 

econômica e jurídica do Estado com vistas à realização pessoal dos seus membros.  

§ 1º - O casamento civil é a forma própria de constituição da família, sendo gratuita 

a sua celebração.  

§ 2º - O casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei;  

§ 3º - Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 

homem e mulher como entidade familiar;  

§ 4º - O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que 

haja prévia separação judicial por mais de dois anos;  

§ 5º - A anulação e a nulidade do casamento podem ser declaradas em qualquer 

época.  

Art. 2º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao 

registro de filhos, à titularidade e administração dos bens do casal, são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher.  

§ 1º - Os filhos, nascidos ou não da relação do casamento, têm iguais direitos e 

qualificações;  

§ 2º - Os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores 

têm o dever de auxiliar e amparar os pais;  

§ 3º - A lei regulará a investigação de paternidade mediante ação civil privada ou 

pública. 

Art. 3º - O planejamento familiar, fundado nos princípios da paternidade 

responsável e dignidade humana e no respeito à vida, é decisão do casal, 

competindo ao Estado colocar à disposição da sociedade recursos educacionais, 

técnicos e científicos recomendados pela medicina, para o exercício desse direito.  

§ 1º - Os programas de planejamento familiar levarão em conta as condições de 

habitação, saúde, educação, cultura e lazer a serem conferidas às famílias.  

§ 2º - As pesquisas e experiências de genética humana dependem da aprovação 

dos órgãos competentes, não sendo permitida:  

I - qualquer prática que atente contra a vida e dignidade da pessoa humana;  

II - a manutenção de embriões humanos em vida, para fins experimentais ou 

comerciais. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 58.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - A família, célula básica da sociedade, tem direito à proteção social, 

econômica e jurídica do Estado, com vistas à realização pessoal dos seus 

membros.  

§ 1º - O casamento civil é a forma própria de constituição da família, sendo gratuita 

a sua celebração.  

§ 2º - O casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei.  

§ 3º - Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 

homem e mulher como entidade familiar. A lei facilitará sua conversão em 

casamento.  

§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
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qualquer um dos pais e seus dependentes.  

§ 5º - O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que 

haja prévia separação judicial por mais de dois anos.  

Art. 2º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao 

registro dos filhos, à titularidade e administração dos bens do casal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher.  

§ 1º - Os filhos, nascidos ou não da relação do casamento, têm iguais direitos e 

qualificações, sendo proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 

filiação.  

§ 2º - Os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores 

têm o dever de auxiliar e amparar os pais.  

§ 3º - A lei regulará a investigação de paternidade mediante ação civil, privada ou 

pública. A ação pública terá início quando o pai, intimado pelo Ministério Público, 

após o registro feito pela mãe, não assumir a paternidade do filho, caso em que se 

lhe garantirá a gratuidade dos meios necessários à comprovação da verdade.  

§ 4º - Quaisquer atos que envolvam agressões físicas e psicológicas, na constância 

das relações familiares, serão considerados crimes e punidos na forma da lei. 

Art. 3º - O planejamento familiar, fundado nos princípios da paternidade livre e 

responsável, na dignidade humana e no respeito à vida, desde a concepção, é 

decisão do casal, competindo ao Estado colocar à disposição da sociedade 

recursos educacionais, técnicos e científicos, para o exercício desse direito.  

§ 1º - Os programas de planejamento familiar levarão em conta as condições de 

habitação, saúde, educação, cultura, lazer e segurança a serem conferidas às 

famílias.  

§ 2º - As pesquisas e experiências de genética humana dependem de autorização 

prévia dos órgãos competentes, não se permitindo:  

I - qualquer prática que atente contra a vida, a integridade física e a dignidade da 

pessoa humana;  

II - inseminação "post mortem", a maternidade substitutiva, os bancos de embriões 

humanos, a fecundação "in vitro", a crioconservação de embriões e a procriação 

artificial com fins comerciais ou experimentais.  

§ 3º - É proibida a venda de órgãos de pessoa viva. 

 

(Consulte na 18ª reunião da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso a 

votação da redação final do Anteprojeto. Publicação: DANC, 20/7/1987, a partir da 

p. 275 e 22/7/1987, a partir da p. 198, suplemento.  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8c ).  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

E DA COMUNICAÇÃO - VIII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

Total de emendas localizadas: 70.  

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8c
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comissão 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 47 - A família, base da sociedade, tem direito à especial proteção social, 

econômica e jurídica do Estado e demais instituições.  

§ 1º - O casamento civil é a forma própria de constituição da família, sendo gratuito 

o processo de habilitação e a celebração.  

§ 2º - O casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei.  

§ 3º - A união estável entre homem e mulher é reconhecida como entidade familiar, 

para os efeitos do disposto no "caput" deste artigo. A lei facilitará sua conversão em 

casamento.  

§ 4º - Estende-se a proteção do Estado à entidade familiar formada por qualquer 

um dos pais e seus dependentes, consanguíneos ou não.  

§ 5º - O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que 

haja prévia separação judicial por mais de dois anos, ou comprovada separação de 

fato por mais de quatro anos. 

Art. 48 - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao 

registro dos filhos, à fixação do domicílio, à titularidade e administração dos bens do 

casal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.  

§ 1º - Os filhos, nascidos ou não da relação do casamento, bem como os adotivos, 

têm iguais direitos e qualificações, sendo proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação.  

§ 2º - Os pais têm o direito, o dever e a obrigação de manter e educar os filhos 

menores, ou enfermos de qualquer idade; e os filhos maiores têm o dever de 

auxiliar e amparar os pais e a obrigação de o fazer na velhice, carência ou 

enfermidade destes.  

§ 3º - A lei regulará a investigação da paternidade e da maternidade, mediante ação 

civil, privada ou pública, sendo assegurada gratuidade dos meios necessários à sua 

comprovação, quando houver carência de recursos dos interessados.  

§ 4º - Agressões físicas e psicológicas, na constância das relações familiares, serão 

punidas na forma de lei penal específica. 

Art. 49 - São vedados os programas anti-natalistas, públicos e privados. 

Art. 50 - É assegurado aos cônjuges o direito à livre determinação do número de 

filhos.  

§ 1º - Compete ao Estado colocar à disposição da sociedade e do casal recursos 

educacionais, técnicos e científicos, para o exercício do direito assegurado no 

"caput" deste artigo.  

§ 2º - Os órgãos governamentais somente poderão implantar programas de 

planejamento familiar que tenham também em vista a melhoria das condições de 

trabalho dos cônjuges, e de habitação, saúde, educação, lazer e segurança das 

famílias.  

§ 3º - São vedadas práticas científicas ou experimentais que atentem contra a vida, 

a integridade física e a dignidade da pessoa. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 40.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Os dois substitutivos apresentados pelo Relator foram rejeitados pelos demais 

membros da Comissão. Consulte o volume 206, disponível em:  

Anteprojeto da Comissão - http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
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(Consulte na 5ª reunião extraordinária da Comissão da Família, da Educação, 

Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação a tentativa de 

votação dos Substitutivos do Relator. Publicação: DANC, 4/8/1987, suplemento, a 

partir da p. 173.  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8).  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 423 - A família, base da sociedade, tem direito à especial proteção social, 

econômica e jurídica do Estado e demais instituições.  

§ 1º - O casamento civil é forma de constituição da família, sendo gratuito o 

processo de habilitação e a celebração.  

§ 2º - O casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei.  

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher, como entidade familiar. A lei facilitará sua conversão em 

casamento.  

§ 4º - Estende-se a proteção do Estado e demais instituições à entidade familiar 

formada por qualquer um dos pais ou responsável legal e seus dependentes, 

consanguíneos ou não.  

§ 5º - O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja 

prévia separação judicial por mais de dois anos, ou comprovada separação de fato 

por mais de quatro anos. 

[...] 

Art. 425 - Os órgãos públicos e privados somente poderão implantar programas de 

planejamento familiar que tenham também em vista a melhoria das condições de 

trabalho dos cônjuges, e de habitação, saúde, educação, lazer e segurança das 

famílias. 

 

Em seu relatório de apresentação do Anteprojeto de Constituição à Comissão de 

Sistematização, o Relator explicou os critérios por ele adotados quanto ao texto da 

Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e 

da Comunicação: “À vista do notório impasse que marcou, de forma induvidosa, o 

fim dos trabalhos da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 

Ciência e Tecnologia e da Comunicação, ainda uma vez o Relator preferiu adotar 

alternativa que não suprimisse ou mutilasse o amplo debate que a matéria 

mereceu. Por isso, pareceu-lhe próprio, em interpretação construtiva, da regra 

insculpida no parágrafo 4º, do artigo 14, do Regimento Interno da Assembleia 

Nacional Constituinte, aproveitar ao máximo os trabalhos da referida Comissão, 

abrindo-se a possibilidade, agora, nesta Comissão de Sistematização, da 

formulação de emendas que efetivamente possam traduzir a vontade popular, se 

divergentes do que ora se consigna”. Disponível no endereço seguinte, p. 2: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

219.pdf 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-219.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-219.pdf
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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 46.  

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

documento). 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 416 - A família, base da sociedade, tem direito à especial proteção social, 

econômica e jurídica do Estado e demais instituições.  

§ 1º - O casamento civil, no seu processo de habilitação e celebração, será gratuito.  

§ 2º - O casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei.  

§ 3º - O Estado protegerá a família constituída pela união estável entre o homem e 

a mulher, cabendo à lei facilitar sua conversão em casamento.  

§ 4º - Estende-se a proteção do Estado e demais instituições à entidade familiar 

formada por qualquer um dos pais ou responsável legal e seus dependentes, 

consanguíneos ou não.  

§ 5º - O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja 

prévia separação judicial por mais de dois anos, ou comprovada separação de fato 

por mais de quatro anos.  

§ 6º - A lei não limitará o número de dissoluções da sociedade conjugal. 

[...] 

Art. 418 - Os órgãos públicos e privados somente poderão implantar programas de 

planejamento familiar que tenham também em vista a melhoria das condições de 

trabalho dos cônjuges, e de habitação, saúde, educação, lazer e segurança das 

famílias. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 108.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 297 - A família, constituída pelo casamento ou por união estável, tem proteção 

do Estado, que se estenderá à entidade familiar formada por qualquer um dos pais 

ou responsável legal e seus dependentes, consanguíneos ou não.  

§ 1º - O casamento será civil e gratuito o seu processo de habilitação e celebração. 

O casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei.  

§ 2º - O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja 

prévia separação judicial por mais de dois anos, ou comprovada separação de fato 

por mais de quatro anos. 

Art. 298 - É garantido a homens e mulheres o direito de determinar livremente o 

número de seus filhos, vedado todo tipo de prática coercitiva por parte do Poder 

Público e de entidades privadas.  

Parágrafo único - É obrigação do Poder Público assegurar o acesso à educação, à 

informação e aos meios e métodos adequados de controle da natalidade, 

respeitadas as convicções éticas e religiosas dos pais. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 62  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

Art. 256 - A família tem especial proteção do Estado.  

§ 1º - O casamento será civil e gratuita a sua celebração. O casamento religioso 

terá efeito civil, nos termos da lei.  
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 § 2º - O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja 

prévia separação judicial por mais de um ano, ou comprovada separação de fato 

por mais de dois anos.  

§ 3º - A lei não limitará o número das dissoluções do vínculo conjugal ou do 

casamento.  

§ 4º - É garantido a homens e mulheres o direito de determinar livremente o número 

de seus filhos e o planejamento familiar, vedado todo tipo de prática coercitiva por 

parte do Poder Público e de entidades privadas.  

§ 5º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa dos membros que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito destas relações. 

 

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

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

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

requerimento de prorrogação da reunião. Votação nº 488. Publicação Diário da 

Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 27/01/1988, a partir da p. 

2251. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 263. A família tem especial proteção do Estado.  

§ 1º O casamento será civil, e gratuita a sua celebração. O casamento religioso terá 

efeito civil, nos termos da lei.  

§ 2º O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja 

prévia separação judicial por mais de um ano, ou comprovada separação de fato 

por mais de dois anos.  

§ 3º A lei não limitará o número de dissoluções do vínculo conjugal.  

§ 4º É garantido a homens e mulheres o direito de determinar livremente o número 

de seus filhos e o planejamento familiar, vedado todo tipo de prática coercitiva por 

parte do Poder Público e de entidades privadas.  

§ 5º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa dos membros que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito destas relações. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 21. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 258. 

Discussão e votação da Emenda 02044.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/5/1988, a partir da p. 

10819. 

 

Requerimentos de fusão de emendas e destaques.  Emenda substitutiva para o 

artigo 263. A fusão foi aprovada.  

Requerimento de destaque nº D876, referente à emenda 00134. A emenda foi 

rejeitada.  

                                                      
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/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/251anc27mai1988.pdf
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Requerimento de destaque nº D1389, referente à emenda 00919. O destaque foi 

retirado.  

Requerimento de destaque nº D1316, referente à emenda 00070. A emenda foi 

rejeitada.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/5/1988, a partir da p. 

10822. 

 

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

2º) 

Art. 229. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.  

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.  

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem 

e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.  

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes.  

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher.  

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, nos casos expressos em 

lei, após prévia separação judicial por mais de um ano ou comprovada separação 

de fato por mais de dois.  

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, 

vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.  

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa dos membros que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito dessas relações. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

Requerimento de reunião de emendas e destaques, referentes ao art. 229, § 6º.  A 

reunião foi aprovada.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 31/08/1988, a partir da p. 

13845. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 225. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 

 § 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.  

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem 

e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.  

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes.  

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher.  

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação 

judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação 

de fato por mais de dois anos.  

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/251anc27mai1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/304anc31ago1988.pdf
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responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, 

vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Na Comissão de Redação, votação da emenda 00450. A emenda foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, a partir da p. 212. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.  

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.  

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.  

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes.  

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher.  

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação 

judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação 

de fato por mais de dois anos.  

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, 

vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.  

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

 

 

 

 

 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00001 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   (Ao Anteprojeto "Da Família, do Menor e do Idoso")  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 3o.:  
"Art. 3o. O planejamento familiar, fundado  
nos princípios da paternidade responsável, da  
dignidade humana, do respeito à vida e a  
integridade física, desde o momento da fecundação,  
é decisão do casal, competindo ao Estado colocar à  
disposição da sociedade recursos educacionais,  
técnicos e científicos para o exercício desse direito." 
Justificativa: 
A modificação proposta tem por objetivo proteger a vida humana desde a sua concepção, evitando-se 
a utilização de processos contraceptivos que provoquem o aborto tais como processos mecânicos 
(DIU) e químicos que impedem a nidação do óvulo ou a sua permanência no útero materno. 
Suprime-se, na emenda a expressão “RECOMENDADOS PELA MEDICINA” não somente por limitar 
as recomendações a essa ciência como é sabido que em outros países são justamente essas 
recomendações que levaram ao aborto. 
Parecer:   
   A expressão incluída no texto da emenda é redundante, pois o "respeito à vida" já inclui todas 
as etapas. Se a ciência entende que, a partir do momento da concepção, já existe vida, então já 
estará amparada pelo texto contido no Anteprojeto. 
 
   EMENDA:00010 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do Artigo 1o.:  
"§ 4o. O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de quatro anos". 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo ampliar para quatro anos o prazo para concessão do divórcio. O prazo 
maior possibilita maior tempo para reflexão e possível reconciliação. Casos há, de conhecimento do 
signatário, em que a reconciliação se deu após quatro anos de separação. 

                                                      
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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Parecer:    
   Somos pela rejeição. O prazo de dois anos, consignado no projeto, é decorrente das manifestações 
havidas nesse sentido, sendo de se salientar que a outra ponderação das sugestões recebidas indica 
a intenção de se eliminar qualquer prazo. Optamos pelos dois anos, considerando-os como prazo 
suficiente para uma reflexão do casal sobre uma possível reconciliação ou de ajustamento à nova 
situação. 
   
   EMENDA:00012 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 1o. a seguinte redação:  
"Art. 1o. A família, célula básica da  
sociedade, tem direito a habitação condigna e a  
proteção social, econômica e jurídica do Estado,  
para a realização pessoal de seus membros." 
Justificativa:  
O item habitação passou a ser de maior prioridade, principalmente de uns tempos para cá, quando 
grandes levas de campônios deixaram seu ambiente natural para incharem as periferias dos grandes 
centros, nas conhecidas favelas, vivendo em condições de pobreza e em habitações precárias. 
O crescimento industrial e comercial, por sua vez, exigiu aumento progressivo da mão de obra não 
especializada com salários baixos e de fácil rotatividade, com trabalhadores sem moradia condigna. 
Por fim, o aumento populacional, a escassez dos ganhos e salários e o agravamento da pobreza e da 
miséria fizeram sobressair o problema da casa própria como de urgente solução. Esta a razão de 
nossa emenda, incluindo a habitação como um direito da família.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição, porquanto as facilidades para a realização pessoal, inclusive quanto à 
moradia, já se encontram asseguradas na proteção sócio-econômica referida no texto do anteprojeto. 
Desejamos evitar, outrossim, a inclusão na nova Carta, de direitos e garantias impossíveis de serem 
atendidas pelo Estado. 
   
   EMENDA:00025 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 3o., § 2o.  
Adite-se:  
III - a venda de órgãos de pessoa viva. 
Justificativa: 
O artigo se refere ao planejamento familiar. Mas o § 2º trata de pesquisas e experiências de genética 
humana, feitas pelos adultos que realizam pesquisas e experiências para aquele fim.  Ora, os n° I e II 
relacionam o que aos pesquisadores não é permitido para alcançar os resultados que lhes parecem 
possíveis. A inclusão da prática sugerida pela Emenda deve figurar também entre as que não podem 
ser utilizadas pelo cientista. Aí é seu lugar próprio, embora possa ser eventualmente acolhida por 
outra Subcomissão. E se não for? 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda, embora seja o assunto da Subcomissão de Saúde, Seguridade 
e do Meio Ambiente 
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   EMENDA:00030 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 10, a seguinte redação:  
"§ 4o. O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de dois anos e somente  
uma vez." 
Justificativa: 
Sr. Presidente desta insigne Subcomissão: 
A emenda hora apresentada concernente ao divórcio, que achamos justificável sua inclusão no direito 
brasileiro, porque regularizou a vida conjugal de muitos casais que, por qualquer motivo, viviam 
abandonados sem poderem contrair novo matrimônio. Com isso dando ensejo a proliferação a filhos 
adulterinos. Todavia, não podemos deixar que os benefícios trazidos pelo divórcio se transformem em 
uma prostituição legalizada, visto que a troca constante de casais pelo divórcio não é salutar para o 
aperfeiçoamento da sociedade. Por isso, sugiro que o divórcio seja aplicado apenas uma vez após o 
primeiro casamento.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. A legislação atual estipula que "o pedido de divórcio, em qualquer de seus 
casos, somente poderá ser formulado uma vez", o que atende aos objetivos da Emenda.  
O texto constitucional, a nosso ver, não deve ser demasiadamente rígido ao ponto de impedir uma 
possível flexibilidade na regulação da matéria pela lei ordinária. 
   
   EMENDA:00033 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Redija-se assim:  
"Para efeito de proteção do Estado, é  
reconhecida a união estável, entre homem e mulher  
como entidade familiar. A lei facilitará sua  
conversão em casamento." 
Justificativa: 
   O interesse do Estado é que todos os lares sejam legalizados pelo casamento civil. É o que 
pretende a presente Emenda ao sugerir essa conversão. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação. A expressão além de aperfeiçoar o texto evita a conotação de que o Estado 
estimula o concubinato. 
   
   EMENDA:00034 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   MILTON LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o § 4o. do art. 1o. do  
anteprojeto do Relator pelo seguinte:  
"§ 4o. O casamento poderá ser dissolvido por  
divórcio consensual ou a pedido de qualquer dos  
cônjuges." 
Justificativa: 
Não mais se justificam nossa experiência o demonstra com vigor- os temores que levaram o 
legislador a condicionar divórcio à prévia separação judicial, só o concedendo diretamente em caráter 
transitório. 
O tempo que medeia entre a separação judicial e o divórcio tem se constituído muito mais em fonte 
de desgaste emocional e adiamento injustificado de situações anormais que uma saída preocupação 
do Poder Público com o bem-estar da família. 
Com essa medida ora sugerida e o aperfeiçoamento da legislação ordinária, mormente imprimindo 
maior celeridade nos feitos relativos à dissolução do casamento, esperamos estar o Poder Legislativo 
prestando um relevante serviço à causa de superação dos conflitos sociais. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição. O prazo de dois anos de prévia separação judicial para o divórcio é de 
fundamental importância para os filhos e os cônjuges, tendo em vista a necessidade de adaptação à 
nova realidade ou de reflexão com vistas a uma eventual reconciliação. 
   
   EMENDA:00035 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 1o.:  
"A família, instituída civil ou naturalmente,  
tem direito à proteção do Estado e à efetivação de  
condições que permitam a realização pessoal de  
seus membros."  
Acrescentar ao art. 2o.:  
"O homem e a mulher têm plena igualdade de  
direitos e de deveres no que diz respeito à  
administração da sociedade conjugal ao pátrio  
poder, ao registro de filhos, à fixação do  
domicílio da família e titularidade e  
administração dos bens do casal."  
Maternidade e Paternidade como funções relevantes:  
"O Estado reconhecerá à maternidade e à  
paternidade relevante função social, garantindo  
aos pais os meios necessários à educação,  
alimentação, saúde e segurança de seus filhos.  
Parágrafo único. Incumbe ao Estado promover a  
criação de uma rede nacional de assistência à  
maternidade, à paternidade e à infância, incluindo  
uma rede nacional de creches, para crianças de 0 a  
6 anos, isto sem prejuízo das obrigações  
atribuídas aos empregadores."  
Garantia de livre opção pela maternidade:  
"É garantida a livre opção pela maternidade,  
compreendendo-se tanto a assistência ao pré-natal,  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 31  

 

parto e pós-parto, como direito de evitar ou  
interromper a gravidez.  
Parágrafo único. Os órgãos de saúde pública  
prestarão toda assistência à mulher que optar pela  
interrupção da gravidez até o 3o. mês." 
Justificativa: 
Trata-se de articular a valorização da maternidade e da paternidade. 
É necessário explicitar uma concepção responsável, humana sem as formalidades preconceituosas 
sobre a família adequando-a à realidade e a princípios universais da convivência humana conjugal. 
Também é fundamental estabelecer a obrigação básica do Estado não só de reconhecer o direito à 
família, como oferecer as condições para a sua concretização.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, que nos parece prejudicada pelos seguintes motivos:  
a) as sugestões propostas relativamente aos artigos 1o. e 2o. já foram atendidas no texto original;  
b) os parágrafos 1o. e 2o. do artigo 4o. também já contemplam a maioria das sugestões formuladas.  
No parágrafo 2o. do artigo 4o., asseguramos a educação e assistência às crianças de zero a seis 
anos, em instituições especializadas. Evitamos a expressão "através de uma rede nacional de 
creches", que poderá adquirir, futuramente, conotação ou significado diversos.  
A assistência pré-natal, parto e pós-parto, como o direito de evitar ou interromper a gravidez, são 
assuntos já tratados em outras Subcomissões: Direitos e Garantias Individuais e Saúde, Previdência 
e Seguridade Social. 
   
   EMENDA:00037 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   (Ao anteprojeto "Da Família, do Menor e do Idoso")  
Acrescente-se § 6o. ao art. 1o. e dê-se ao  
§ 5o. do mesmo artigo a seguinte redação:  
"Art. 1o. A família, célula básica da  
sociedade, tem direito à proteção social,  
econômica e jurídica do Estado com vistas à  
realização pessoal dos seus membros.  
§ 1o. ......................................  
............................................  
§ 5o. A nulidade do casamento pode ser  
declarada em qualquer época se for comprovada a  
não validade em sua origem.  
§ 6o. O casamento poderá ser anulado em  
qualquer época se forem comprovados fatos, já  
existentes no momento de sua celebração, que  
contestem sua validade, ou se houver sido  
celebrado com vício". 
Justificativa: 
Incluímos os conceitos de nulidade e de anulação em parágrafos separados por se constituírem eles 
em situações distintas. 
Permanece, porém, a urgência em eliminar a limitação que apenas concede dissolução da união 
conjugal, por nulidade ou anulação, até o prazo de dois anos da realização do casamento. 
Não existe qualquer motivo que justifique tal limitação, uma vez que, comprovada a existência de 
fatos que tornem o matrimônio nulo ou anulável, esses fatos permanecem existindo após o prazo, 
arbitrário, de dois anos.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação somente no tocante ao § 5o. mediante nova redação. Pela rejeição das 
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demais disposições, tendo em vista que o texto do anteprojeto já atende às preocupações do autor.  
Aprovação parcial, pois. 
 
   EMENDA:00047 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto do relator da  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, o  
seguinte artigo:  
"Art. Os pais terão o direito e o dever de  
instruir, educar e disciplinar seus filhos, dentro  
dos preceitos da obediência filial, da moral, dos  
bons costumes, do amor ao estudo e ao trabalho, do  
respeito às leis do País, da solidariedade ao  
próximo e do temor e amor a Deus". 
Justificativa: 
Educar é transmitir conhecimentos que ao serem assimilados transformam-se em “ferramentas” para 
a solução de problemas. Criar condições para resolver situações novas com serenidade e bom senso 
é meta de todo o educador. 
Os pais são os primeiros responsáveis, os que gozam o privilegio das descobertas iniciais, e muitas 
vezes, por intuição e não por conhecimento, conduzem, afetivamente, seus filhos ao encontro do 
bem-viver. 
As vivências da relação familiar são posteriormente transferidas para as experiências na escola, na 
comunidade e no trabalho. Nesta sequência chegamos a atuação do cidadão como individuo 
participante de um grupo social, imbuído dos preceitos de respeito à família e ao próximo. 
Parecer:   
   Consideramos prejudicada a emenda, pois o Anteprojeto tratou da matéria no § 2o. do art. 2o., 
estabelecendo princípio geral, sem se prender a detalhes. 
 
   EMENDA:00048 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 2o. do anteprojeto da  
Subcomissão o seguinte parágrafo, renumerando os demais:  
"§ 2o. O homem e a mulher têm direito de  
declarar a paternidade e a maternidade de seus  
filhos, assegurado a ambos o direito a contestação." 
Justificativa: 
No Brasil, a mulher casada não possui os mesmos direitos do homem casado. Pelo artigo 233 do 
Código Civil Brasileiro, e estabelecida prioritariamente a chefia masculina da sociedade conjugal, 
competindo ao marido a representação legal da família, a administração dos bens do casal e a 
determinação do domicílio. Dentre vários outros dispositivos legais discriminatórios, destaca-se o 
artigo 380 do referido Código, que confere a ambos os pais o pátrio poder, mas ao pai o seu 
exercício. Estipula, ainda, que em casos de divergência, prevalece a vontade do marido, cabendo à 
mulher recorrer ao Poder Judiciário, quando a ela se oponha. 
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Tal violação ao princípio constitucional da isonomia impõe que a nova Carta Constitucional contenha 
disposição expressa sobre a igualdade entre mulheres e homens no âmbito da família. 
Ressalta-se que o artigo em questão consagra dispositivo da Convenção sobre a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979 (D.O.U de 21.03.84). 
Como corolário do princípio da igualdade entre mulheres e homens no casamento, na família e na 
vida em geral, cabe à Constituinte reformular o direito vigente quanto à declaração, para fins de 
registro civil, de paternidade e da maternidade. 
São inúmeros os casos de registros civis, nos quais são omitidos os nomes de mães e pais. Tal 
situação é insustentável, tendo em vista que exclui a realidade biológica: os seres humanos nascem 
da conjunção entre uma mulher e um homem e, portanto, têm necessariamente pai e mãe. Na 
verdade, o sistema jurídico em vigor, criando limitações e proibições ao registro civil dos filhos, visa à 
proteção de outros instituídos como o casamento e a sucessão. Não garante o direito dos filhos à 
maternidade e à paternidade, nem os dos pais à sua prole. 
É necessária uma mudança radical nesse sistema jurídico. Para tanto, é fundamental a inserção 
desse novo direito na Magna Carta a ser promulgada. A premissa acolhida pelo artigo é de que a 
declaração quanto à maternidade e à paternidade, independentemente do estado civil do declarante, 
é verdadeira. Garante-se, entretanto, o direito à contestação da maternidade ou da paternidade. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição, visto que o parágrafo 3o. do artigo 2o. do Anteprojeto estabelece regra 
relativa à investigação de paternidade. A emenda proposta, se aceita, poderá levar pessoas a 
situações constrangedoras, quando se tratar de declarações falsas. 
 
   EMENDA:00051 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, com a seguinte redação:  
"Art. 3o. O planejamento familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres,  
através do direito da livre determinação do número  
de filhos, sendo vedada a adoção de qualquer  
prática coercitiva pelo Poder Público e por  
entidades privadas. 
Justificativa: 
O Planejamento Familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
País. 
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados. 
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades privadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso, não se confundirá com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico, mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto já contém as preocupações, objeto da emenda. 
 
   EMENDA:00054 PREJUDICADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MARIA LÚCIA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, com a seguinte redação:  
"Art. 3o. O Planejamento Familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo poder público e por entidades privadas." 
Justificativa: 
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país. 
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados. 
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades privadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se confundirá com o controle da natalidade de cunho 
puramente demográfico, mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto já atende, com maior precisão, as preocupações aqui contidas. 
 
   EMENDA:00056 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 1o., caput e o seu § 1o. pelos seguintes:  
"Art. 1o. O Estado protegerá a família,  
livremente constituída pelo casamento civil,  
contraído entre homem e mulher capazes de  
mantê-la, de idade igual ou superior a dezoito anos.  
§ 1o. A capacidade de manutenção será  
comprovada pelos nubentes conforme a lei  
determinar." 
Justificativa: 
O casamento não deve ser estimulado como fonte de problemas sociais. 
Somente deve casar quem esteja em condições de suportar os ônus decorrentes da formação 
familiar. 
Caberá ao legislador ordinário disciplinar a matéria de modo a orientar o relacionamento amoroso 
sem imprudências danosas para os pais dos nubentes, para ales próprios e, sobretudo para a sua 
futura prole. 
Assembleia Nacional Constituinte, 18 de maio de 1987. 
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Parecer:   
   Somos pela rejeição. No tocante ao casamento, a Constituição não deve ser tão restritiva que 
impossibilite o casamento civil de menores, nos casos já legalmente permitidos, destinados a 
amparar a gravidez precoce ou a evitar a imposição ou o cumprimento de pena criminal (arts. 214 e 
215 do Código Civil).  
Outrossim, no que diz respeito à capacidade de automanutenção dos nubentes nada a justifica como 
impedimento ao casamento, pois muitas famílias são formadas com ajuda dos pais, sogros e outros 
parentes. 
 
   EMENDA:00057 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. e seus parágrafos pelo seguinte:  
"Art. 3o. É facultado o planejamento  
familiar, cabendo ao casal a responsabilidade da  
sua realização sob a orientação e com a ajuda do  
Estado, quando necessária.  
Parágrafo único. Serão reguladas em lei as  
pesquisas e experiências de genética humana, que  
não poderão atentar contra a vida, a saúde e a  
dignidade das pessoas." 
Justificativa: 
O texto da disposição substituída, desnecessariamente detalhado, se contém, em substância, na 
redação ora proposta. 
Quanto ao § 1º, a matéria apenas repete enunciação de direitos sociais – habitação, saúde, 
educação, cultura e lazer – que serão tratados em capítulos próprios da Constituição: Direitos e 
Garantias e Ordem Social. 
Destarte, a supressão não prejudica o objetivo. 
Parecer:   
   O detalhamento contido no texto torna a matéria mais clara e precisa. Quanto à supressão do 
parágrafo 1º, é desaconselhável, desde quando o objetivo é indicar que o planejamento familiar não 
deve ter como preocupação única a definição do tamanho da família, com a determinação do número 
de filhos e o espaçamento entre eles, mas também deve conter todo um processo de orientação e 
apoio ao casal, na equação desses demais aspectos fundamentais a uma vida familiar adequada. 
 
   EMENDA:00058 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Art. Não se pune aborto praticado por médico  
especialmente autorizado.  
§ 1o. A lei regulamentará as condições em que  
a interrupção da gravidez poderá ocorrer.  
§ 2o. Este artigo somente entrará em vigor se  
aprovado por plebiscito que se processará até 180  
dias após a promulgação desta Constituição.  
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Art. A família instituída civil, ou  
naturalmente, tem direito a proteção do Estado.  
§ 1o. O homem e a mulher têm plena igualdade  
de direitos e deveres na sociedade conjugal, ao  
pátrio poder, ao registro de filhos, a fixação do  
domicílio da família e a titularidade e  
administração dos bens do casal.  
§ 2o. Os filhos nascidos dentro ou fora do  
casamento terão iguais direitos e qualificações.  
§ 3o. Considera-se atividade econômica aquela  
realizada no recesso do lar.  
§ 4o. É garantido ao homem e a mulher o  
direito de planejar a família, sendo vedada  
qualquer prática coercitiva pelo Estado, ou  
entidade privada ou religiosa.  
§ 5o. Compete ao Estado regulamentar,  
fiscalizar e controlar pesquisas e experimentações  
desenvolvidas no ser humano.  
§ 6o. Qualquer ato de violência sexual será  
considerado crime contra a pessoa humana. 
§ 7o  Considera-se atividade econômica aquela realizada no recesso do lar. 
Justificativa: 
O avanço e as conquistas dos direitos da mulher na sociedade tem sido uma luta do movimento 
feminista. No Brasil, O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA MULHER, lidera este avanço 
democrático. Com relação ao aborto considera-se um dos temas mais controversos da atualidade. 
Não pode o constituinte ignorar, contudo, que 400 mil mulheres morrem cada ano vítimas das 
clandestinas do aborto. Daí porque sugerimos transferir para a sociedade a decisão deste assunto.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição do artigo relativo à família, porquanto o texto do anteprojeto já contempla a 
matéria de forma satisfatória.  
Outrossim, no que se refere ao disposto no art. e seus parágrafos, sobre o aborto, parece-nos 
constituir matéria da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, onde o assunto já foi tratado. 
   
   EMENDA:00061 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Anteprojeto "Da família, do Menor e do Idoso".  
Dê-se ao § 3o. do Art. 1o. a seguinte redação:  
"Entende-se por instituição, para efeito de  
proteção do Estado, a união estável entre o homem  
e a mulher e seus filhos, juntos ou separadamente,  
como entidade familiar; 
Justificativa: 
Deve ser acrescentada a expressão e seus dependentes, com maior amplitude de sentido, ficando na 
contextura do dispositivo que para efeito de proteção do Estado, é considerado tanto para o casal, 
ambos os cônjuges, isoladamente, e seus filhos, ou cada um individualmente. Um casal pode não ter 
filhos e necessitar da proteção do Estado, ao menos tempo, que um seu filho exista e careça dos 
benefícios estipulados. 
Parecer:   
   Somos pela prejudicialidade, tendo em vista que os textos das Emendas nos. 90 e 141 tratam da 
mesma matéria e de forma mais satisfatória. Com efeito, a expressão "juntos ou separadamente" é 
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desnecessária, pois o texto do anteprojeto não é restritivo, possibilitando uma adequada regulação da 
matéria em lei. 
   
   EMENDA:00064 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Anteprojeto "Da Família do Menor e do Idoso"  
Dê-se ao § 2o. do Art. 2o. a seguinte redação:  
§ 2o. Os pais têm o dever de criar e educar  
os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever  
de auxiliar e amparar seus pais, conforme a  
possibilidade daqueles e a necessidade destes". 
Justificativa: 
A lei não deve omitir este dever entre pais e filhos, e vice-versa, mas também em virtude de certas 
conclusões e possíveis exigências descabidas futuras, necessário é que isto esteja dentro do 
parâmetro da análise de certos fatores, no caso, da necessidade de um e da possibilidade de outro, 
sem exageros. 
A expressão “seus pais” parece mais objetivo ao invés de apenas “os pais”, evitando ambiguidade de 
sentido, isto é, os filhos em relação aos pais, de forma generalizada, ou melhor, a todo e qualquer 
pai. 
Parecer:   
   Consideramos prejudicada a emenda, por entender que a expressão acrescentada ao parágrafo 2o. 
do artigo 2o. apresenta detalhamento dispensável. 
 
   EMENDA:00066 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Anteprojeto "Da Família, do Menor e do Idoso"  
Dê-se ao art. 3o., caput, a seguinte redação:  
"Art. 3o. O planejamento familiar, fundado  
nos princípios da paternidade responsável e  
dignidade humana e no respeito à vida, é decisão  
do canal, sem infringir o número I do § 2o. deste  
artigo, competindo ao Estado colocar à disposição  
da sociedade recursos educacionais, técnicos e  
científicos recomendados pela ciência útil ao  
caso, em qualquer de suas ramificações, para o  
exercício desse direito." 
Justificativa:  
A letra do dispositivo anterior, sem o acréscimo das palavras de nossa Emenda, deixa caminho 
aberto para a prática do aborto. Noutras palavras o casal ficaria livre para optar sobre sua decisão em 
relação à vida em sentido amplo. As palavras acrescentadas vêm dirimir essa viabilidade, 
assegurando-lhe a conscientização, em conexão com a letra do dispositivo adiante apontado. Quanto 
a expressão útil ao caso, em qualquer de suas ramificações, não centraliza apenas numa ciência, 
como a Medicina, mas qualquer uma outra, que, segundo seus princípios, torna-se útil ao assunto do 
preceito em apreço.  
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Parecer:   
   A remissão ao item I do parágrafo 2o. do artigo é desnecessária, e a supressão da palavra 
"medicina" pela palavra "ciência" já foi objeto da emenda No. 068. 
 
   EMENDA:00067 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   No § 2o. do art. 3o. do Anteprojeto,  
substitua-se a palavra "aprovação" por autorização. 
Justificativa:  
Parece-nos que houve um lapso de redação, visto que a palavra “autorização” é a mais apropriada 
para o texto. 
Parecer:   
   Somos favorável à aprovação da emenda.  
A substituição da palavra "aprovação" por "autorização", confere mais precisão ao texto. 
 
   EMENDA:00068 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao caput do art. 3o. a  
expressão "desde a concepção, após a palavra  
"vida" e substitua-se a palavra "medicina" por ciência. 
Justificativa:  
Incluindo a expressão “desde a concepção”, desejamos preservar a vida nascente, proibindo práticas 
abortivas.  
Substituindo a palavra “medicina” por “ciência”, objetivamos apenas empregar um termo mais 
abrangente.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda no que se refere à inclusão da expressão "desde a concepção". A 
expressão proposta é redundante, pois o "respeito a vida" já inclui todas as etapas.  
Se a ciência entende que, a partir do momento da concepção já existe vida, então já estará amparada 
pelo texto contido no Anteprojeto.  
Propomos seja aceita a substituição da palavra medicina por "ciência". 
 
   EMENDA:00069 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3o. do anteprojeto:  
"§ 3o. É vedado qualquer processo de  
fecundação ou procriação artificial." 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 39  

 

Justificativa:  
O grande progresso da ciência e as experiências abomináveis que já se fazem na área da genética 
humana envolvendo gametas humanos e animais estão a exigir uma orientação sobre a matéria no 
nosso ordenamento jurídico.  
Planeja-se a gestação de embriões humanos em úteros de animais, assim como a criação de úteros 
artificiais com o mesmo objetivo. Fecundam-se óvulos in-vitro, utilizando-se alguns, desprezando-se 
outros, ou congelando-os, experiências que atentam contra a dignidade do ser humano.  
Já existem mães de aluguel ou mães-substitutas, fato que acarreta uma série de problemas de ordem 
física, psíquica e moral. 
O dispositivo proposto pretende evitar tais abusos.  
Parecer:   
   Prejudicada. A matéria já está contida, com mais detalhamento, na emenda nº 002-0. Propomos a 
rejeição. 
   
   EMENDA:00070 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 3o. do anteprojeto o seguinte parágrafo:  
§ 4o. Proíbe-se a comercialização de órgãos humanos." 
Justificativa:  
Considerando que muitas pessoas costumam anunciar a venda de partes do seu corpo, 
principalmente rins e até mesmo olhos, o que se nos afigura uma prática cruel e desumana, parece-
nos oportuno que, no texto constitucional, se proíba esse comercio.  
Também não ignoramos as denúncias, veiculadas pela imprensa, de que muitas pessoas 
acidentadas poderiam ser salvas em hospitais, caso não houvesse interesse em transplantar seus 
órgãos.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação, embora reconheçamos seja assunto da Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e do Meio Ambiente. 
 
   EMENDA:00076 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja incluída a seguinte norma:  
"Art. O pai e a mãe exercem sobre os filhos  
menores ou incapazes o pátrio poder, em igualdade  
de condições.  
Parágrafo único. O exercício do pátrio poder  
ficará sempre subordinado aos interesses morais e  
materiais do filho." 
Justificativa:  
Devemos prever a igualdade dos direitos dos pais, relativamente ao pátrio poder. Hoje é meteria das 
mais polêmicas, principalmente face às constantes reivindicações dos movimentos feministas. 
Creio que esta norma, sensata, deve constar da futura Política do País.  
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Parecer:   
   O Art. 2o., caput, do Anteprojeto já estabelece que os direitos e deveres referentes ao pátrio poder 
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
 
   EMENDA:00078 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma:  
"Art. Qualquer que seja a origem da  
filiação, o direito dos filhos é reconhecido em  
igualdade de condições." 
Justificativa:  
Não se pode permitir que haja diferença, no tratamento jurídico, entre filhos legítimos e ilegítimos. 
Se houve qualquer legitimidade, ele será, certamente dos pais. Por isso mesmo, para evitar que a 
legislação ordinária queira retroagir, é preciso fixar essa norma no Estatuto Político.  
Parecer:   
   O parágrafo 1o. do artigo 2o. do Anteprojeto estabelece norma do mesmo teor. 
 
   EMENDA:00082 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja incluída a seguinte norma:  
"Art. O Estado organizará uma política  
familiar que atenda aos objetivos materiais e  
culturais da família, assegurando o pleno  
exercício de sua função social:  
I - Cooperando com os pais na educação dos filhos;  
II - Prestando assistência à maternidade e a infância;  
III - Regulando impostos e encargos gerais em  
harmonia com as responsabilidades familiares;  
IV - Organizando estruturas jurídicas e  
técnicas que esclareçam e facilitem o exercício de  
uma paternidade responsável;  
V - Assegurando a gratuidade do casamento  
civil e a eficácia jurídica do casamento  
religioso, observadas as exigências da Lei." 
Justificativa: 
É preciso adotar uma Política Familiar que seja completa, prevendo as mais diferentes situações e 
disciplinando, de modo claro, as responsabilidades do Estado para com a Família, célula-mãe de toda 
a sociedade.  
Parecer:   
   Somos pela prejudicialidade, por motivo de as matérias abordadas na emenda proposta já se 
encontrarem contempladas no texto do anteprojeto.  
O caput do art. 1o. do anteprojeto, mais abrangente, atende aos objetivos da emenda.  
A cooperação do Estado na educação dos filhos encontra-se cabalmente assegurada no § 2o.do  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 41  

 

art. 4o.  
A prestação de assistência, pelo Estado, à maternidade e à infância, são pressupostos contidos  
no § 1o. do art. 4o.  
A matéria tributária encontra-se apta a outra Subcomissão. No art. 4o., § 2o., assegura-se à prole da 
família carente a assistência do Estado.  
Entendemos que o art. 3o. do anteprojeto praticamente, exauriu os assuntos que seriam próprios da 
Constituição, relacionados com o Planejamento Familiar.  
A gratuidade do casamento civil e a eficácia jurídica do casamento religioso encontram-se 
textualmente previstas no § 1o., in fine, do art. 1o., e no seu § 2o. 
 
   EMENDA:00087 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   "Art. 3o. ..................................  
§ 1o. Os programas de planejamento familiar  
levarão em conta as condições de habitação, saúde,  
educação, credo religioso, cultura e lazer a serem  
conferidas às famílias." 
Justificativa:  
Entre as considerações a serem levadas em conta pelos programas de planejamento familiar 
acrescentamos nessa Emenda a expressão “credo religioso” que não poderá deixar de ser 
devidamente considerada.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. Se no "caput" do artigo já está clara a liberdade de decisão do 
casal para adotar, ou não, o planejamento familiar, é óbvio que o aspecto da crença religiosa já 
estará respeitado nessa decisão. 
  
   EMENDA:00089 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   "Artigo 1o. ................................  
§ 6o. Dissolvida a primeira sociedade  
conjugal cada cônjuge só poderá contrair mais um  
casamento civil." 
Justificativa: 
Estamos apresentando uma Emenda aditiva, acrescentando o parágrafo 6º do artigo 1º do 
anteprojeto. Nesse parágrafo mantemos a atual legislação que só permite mais um casamento civil. 
Na realidade não concordamos com o Divórcio que, comprovadamente, é o principal agente de 
desagregação da Família e fonte de um sem número de males que correm a sociedade. A 
desestruturação dos filhos provocada pelo Divórcio é irreparável. 
Assim visa a emenda diminuir os efeitos negativos dessa medida anteriormente adotada. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição. Trata-se de matéria a ser oportunamente disciplinada pela lei civil, que 
atualmente restringe o divórcio a uma única vez. Se tornarmos a nova Constituição inflexível quanto a 
essa matéria, estaremos criando embaraços às mudanças que porventura devam ocorrer no futuro. E 
é mais fácil alterar-se a lei do que a Constituição. 
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   EMENDA:00090 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   Altere-se a redação do parágrafo terceiro do art. 1o.:  
"§ 3o. Entende-se por entidade familiar, para  
efeito de proteção do Estado, a união estável  
entre o homem, a mulher e seus dependentes." 
Justificativa: 
Este preceito não apenas torna mais clara a redação, como também amplia o conceito de entidade 
familiar, possibilitando que o Estado reconheça e proteja as uniões estáveis entre o homem e a 
mulher; o homem e seus dependentes; a mulher e seus dependentes e o homem, a mulher (o casal) 
e seus dependentes. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação. A expressão aditada ao texto do parágrafo torna mais clara a redação e 
amplia convenientemente o conceito de entidade familiar. 
   
   EMENDA:00095 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   (Ao anteprojeto "Da Família, do Menor e do Idoso")  
Acrescente-se § 6o. ao Art. 1o. e dê-se ao § 5o.,  
do mesmo artigo, a seguinte redação:  
"Art. 1o. A família, célula básica da  
sociedade, tem direito à proteção social,  
econômica e jurídica do Estado com vistas à  
realização pessoal dos seus membros.  
§ 1o. ......................................  
..................................................  
§ 5o. Uma vez comprovada a não validade do  
casamento, este poderá ser declarado nulo em  
qualquer época.  
§ 6o. Uma vez comprovado fato, anterior à  
união conjugal, que conteste sua validade, ou  
comprovado vício na realização do casamento, este  
poderá ser anulado em qualquer época. 
Justificativa: 
Separamos os assuntos nulidade e anulação em dois parágrafos por serem temas diversos. Mas 
mantemos a posição favorável à permissão de dissolução matrimonial naqueles casos. 
Não se pode admitir o prazo, hoje existente, de até dois anos da realização do casamento, para que 
este possa ser considerado nulo ou venha a ser anulado. 
Um prazo arbitrariamente estipulado não muda os fatos existentes. Se o ato de anulação era possível 
antes do limite do prazo, será possível em qualquer tempo. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação no tocante ao § 5o. mediante nova redação. Pela rejeição das demais 
disposições, tendo em vista que o texto do anteprojeto já atende às preocupações do autor 
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da emenda.  
Aprovação parcial, pois. 
 
   EMENDA:00098 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   (Ao Anteprojeto "Da Família, do Menor e do Idoso")  
Dê-se ao caput do Art. 3o. a seguinte redação:  
"Art. 3o. O planejamento familiar, fundado  
nos princípios da dignidade humana e no respeito à  
vida desde o instante da concepção, é decisão do  
casal, competindo ao Estado colocar à disposição  
da sociedade recursos educacionais, técnicos e  
científicos recomendados pela medicina, para o  
exercício desse direito." 
Justificativa:  
Foi aditada a referência “respeito à vida desde o instante da concepção” visando a permitir que a lei 
projeta a vida humana em todas as suas fases, desde o instante inicial.  
Parecer:   
   A expressão proposta é redundante, pois o "respeito à vida" já inclui todas as etapas. Se a ciência 
entende que, a partir do momento da concepção já existe vida, então já estará amparada pelo texto 
contido no Anteprojeto. A supressão da expressão "recomendados pela medicina" já foi objeto da 
emenda 068-2. 
 
   EMENDA:00103 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do anteprojeto, com a seguinte redação:  
"Art. 3o. O Planejamento Familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedada a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo Poder Público e por entidades privadas. 
Justificativa:  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades privadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
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Parecer:   
   O texto proposto no Anteprojeto atende com maior abrangência o objetivo pretendido. 
   
   EMENDA:00108 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o parágrafo 3o. do artigo 1o.:  
"Havendo impedimento legal para novo  
casamento, do homem ou da mulher, os filhos  
nascidos de sua união estável e notória, serão  
considerados legítimos para todos os efeitos,  
regulando-se as relações jurídicas entre os pais  
como se casados fossem pelo regime da separação  
de bens." 
Justificativa: 
Atribuir legitimidade aos filhos e nascidos de união estável e notória de pais legalmente impedidos de 
se casarem, e regular as relações jurídicas e patrimoniais entre os mesmos é o objetivo da emenda.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. O § 1o. do artigo 2o. do anteprojeto, ao dispor que "os filhos nascidos ou não 
da relação do casamento têm iguais direitos e qualificações", realiza os objetivos da emenda 
proposta. No que se refere às "relações jurídicas entre os pais como se casados fossem pelo regime 
de separação de bens", parece-nos constituir matéria para a lei ordinária, quando esta vier a dispor 
sobre as uniões estáveis. 
   
   EMENDA:00109 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substitutivo ao anteprojeto do relator:  
Art. A família constituída pelo casamento é  
a célula básica da sociedade e terá direito à  
proteção do Estado.  
§ 1o. O casamento será civil e gratuita a sua  
celebração.  
§ 2o.O casamento religioso terá efeitos  
civis, nos termos da lei.  
§ 3o. O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei.  
§ 4o. A anulação e a nulidade do casamento  
podem ser arguidas em qualquer época.  
Art. A lei disporá sobre o planejamento  
familiar, fundado nos princípios éticos, morais,  
da paternidade responsável e da dignidade humana.  
Art. A maternidade, a infância e a  
adolescência terão a assistência e proteção do Estado.  
Parágrafo único. A criança tem direito à  
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proteção do Estado e da Sociedade, nos termos da  
Declaração Universal dos Direitos da Criança." 
Justificativa: 
O presente substitutivo traça as linhas gerais relativas à Família, ao menor e ao idoso, dentro da 
realidade brasileira, transportando os detalhes à lei ordinária.  
Parecer:   
   O caput do art. 1o. do anteprojeto define melhor a família e a proteção que lhe deve assegurar o 
Estado. Os §§ 1o. e 2o. desse artigo já contêm as sugestões formuladas nos mesmos parágrafos da 
emenda em exame.  
Quanto ao § 3o. do primeiro artigo, não podemos acatar a sugestão, pois consideramos indispensável 
que, para a dissolução do casamento, haja "prévia separação judicial por mais de dois anos".  
Está sendo adotada emenda mais apropriada para o § 4o.  
A propósito do planejamento familiar, o texto original assegura o respeito à decisão do casal, motivo 
por que merece nossa preferência.  
Quanto à proteção à maternidade, à infância e à adolescência, resolvemos separar os artigos 
relativos à família (maternidade), à infância e adolescência e aos idosos.  
Também foi adotada outra emenda, mais explícita, para o dispositivo objeto do parágrafo único 
proposto.  
O anteprojeto contempla as preocupações do autor da emenda.  
Deixamos, pois, de acolhê-la. 
   
   EMENDA:00115 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   Art. 1o................................. 
3o. A União estável entre homem e mulher será  
protegida, pelo Estado, que garantira condições  
para torná-lo família de direito." 
Justificativa: 
Não se pode proteger e estimular o concubinato, deve-se, sim, dar aos que vivem irregularmente 
condições de acreditarem sai situação para não colocar em risco a instituição do casamento. 
Parecer:   
   No mérito, os objetivos da emenda proposta, estão, com maior abrangência, atendidos pela  
emenda no. 141, combinada com a de no. 33. 
   
   EMENDA:00118 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, com a seguinte redação:  
"Art. 3o. O Planejamento Familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo poder público e por entidades privadas." 
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Justificativa:  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto já atende, com maior precisão, as preocupações aqui contidas. 
 
   EMENDA:00119 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se ao caput do artigo 3o. a  
seguinte palavra, após a expressão "fundada no  
princípio da paternidade":  
"livre" 
Justificativa:  
Não temos dúvida que a paternidade livre e responsável e sob a orientação do governo é a única 
forma de dar liberdade para que cada família possa planejar conscientemente sua prole. Nossa 
emenda não discorda dos termos propostos pelo nobre Relator, apenas acrescenta uma palavra, 
para que o planejamento familiar fique definido, claramente, dentro dos princípios, também, da 
liberdade.  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda. Somos pela aprovação, por enriquecer o texto. 
 
   EMENDA:00131 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, com a seguinte redação:  
"Art. 3o. O planejamento familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedada a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo Poder Público e por entidades privadas." 
Justificativa:  
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O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto já atende, com maior precisão, as preocupações aqui contidas. Aliás, 
semelhante proposição já foi objeto da emenda nº. 132 do mesmo autor. 
 
   EMENDA:00138 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, com a seguinte redação:  
"Art. 3o. O planejamento familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedada a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo poder público e por entidades privadas." 
Justificativa:  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto já atende, com maior precisão, as preocupações aqui contidas. 
 
   EMENDA:00139 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 48  

 

Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do art. 1o. do anteprojeto do  
relator a seguinte redação:  
"Art. 1o..............................  
§ 5o. A nulidade do casamento pode ser  
declarada a qualquer tempo." 
Justificativa: 
A matéria contemplada no referido parágrafo é, sem dúvida, de nível subconstitucional. Melhor se 
agasalha no âmbito da legislação civil ordinária. 
O tema relativo à anulação do casamento está vinculado a algum vício que apenas o torna anulável. 
O defeito, no caso, estará sempre na órbita do conhecimento da decisão e da consciência do cônjuge 
eventualmente enganado. Assim, a motivação do cônjuge, no sentido de intentar a anulação do 
casamento, deve ser confiada exclusivamente à sua apreciação moral e concreta, dentro de seus 
interesses de manutenção ou desfazimento do vínculo matrimonial. Desta forma e considerando que 
o § 1º antecedente definiu o casamento como “forma própria de constituição da família”, a certeza, a 
estabilidade e a segurança jurídicas desta célula não devem ficar à mercê de motivações subjetivas 
por tempo indeterminado.  
Propomos esta emenda supressiva das três primeiras palavras do texto em referência porque a 
imprescritibilidade da ação de anulação, como o quer a redação do anteprojeto, é profundamente 
prejudicial à família.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação. No casamento nulo, a nulidade é de ordem pública e a decretação exigida 
no interesse geral. No casamento anulado decreta-se a anulabilidade no interesse privado da pessoa 
prejudicada. Sana-se a anulabilidade pela ratificação ou confirmação, ao passo que a nulidade não 
deve ser suscetível de ratificação ou confirmação ainda que desejada pelas partes. É evidente, pois, 
que o ato, quando inquinado de nulidade insanável nenhum efeito pode produzir. Todavia o artigo 208 
do Código Civil contém casos de nulidade sanáveis, se não alegado o vício dentro de 2 anos da 
celebração do casamento, e é isto que se quer evitar com a adoção da Emenda proposta. 
 
   EMENDA:00141 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 1o. a seguinte redação:  
"Art. 1o.....................................  
§ 3o. Para efeito de proteção do Estado é  
reconhecida a união estável entre homem, mulher e  
seus dependentes como entidade familiar;" 
Justificativa: 
A ampliação do conceito de família, que o anteprojeto enseja, é resultante das transformações sociais 
por que a nação brasileira tem passado. Justifica-se porque irá corrigir injustiças, principalmente no 
que diz respeito às mulheres que têm seus direitos negados, particularmente em relação aos bens 
havidos durante a união livre, a posse dos filhos e aos direitos previdenciários. Mas, o objetivo que 
transparece no anteprojeto é também assegurar aos filhos de uniões livres direitos reconhecidos aos 
filhos de casamentos tradicionais.  
Assim, cumpre aditar-se ao dispositivo do § 3º os dependentes do casal, para que fique devidamente 
consolidada a inovação na legislação brasileira. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação. A inclusão dos "dependentes" confere maior clareza ao texto, garantindo 
aos filhos todos os direitos e dando maior abrangência ao conceito de "união estável". 
 
   EMENDA:00144 PREJUDICADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do anteprojeto  
constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, com a seguinte redação:  
Art. 3o. O planejamento familiar deverá ser  
garantido pelo Estado a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedada a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo poder público e por entidades privadas. 
Justificativa:  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto já atende, com maior precisão, as preocupações aqui contidas. 
   
 EMENDA:00145 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao item II do § 2o. do art. 3o. do  
anteprojeto do Relator a seguinte redação:  
"Art. 3o. ..................................  
§ 2o. ......................................  
II - a manutenção ou a transferência de  
embriões humanos in vitro para procriação ou  
inseminação artificial, ou para fins experimentais  
ou comerciais." 
Justificativa:  
Entendemos que o objetivo do anteprojeto é condenar todas as formas de procriação artificial, como 
os bebês de proveta, a inseminação artificial de mulheres e as experiências com embriões vivos, 
todavia, para que tal desiderato fique devidamente clarificado no texto em questão, necessário se 
torna aditar-se a outra alternativa (transferência de embriões humanos), juntamente com a expressão 
“in vitro para procriação ou inseminação artificial”, consagrada pela medicina em todo o mundo.  
Parecer:   
   Prejudicada pela emenda 002-0, que é mais abrangente e detalhada. 
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   EMENDA:00146 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao caput e ao § 3o. do art. 2o. do  
Anteprojeto do Relator a redação que se segue:  
"Art. 2o. Os direitos e deveres referentes à  
sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao registro  
de filhos, à fixação do domicílio da família e à  
titularidade e administração dos bens do casal são  
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.  
............................................  
§ 3o. A lei regulará a investigação de  
paternidade mediante ação civil privada ou  
pública. A ação pública terá início quando o pai,  
intimado pelo Ministério Público, após o registro  
feito pela mãe, não assumir a paternidade do  
filho, caso em que se lhe garantirá a gratuidade  
dos meios necessários à comprovação da verdade." 
Justificativa:  
O Código Civil brasileiro estabelece prioritariamente a chefia do marido sobre a sociedade conjugal, 
competindo a ele a representação legal da família, o pátrio poder, o registro dos filhos, a fixação do 
domicilio e a titularidade e administração dos bens do casal.  
O anteprojeto visa assegurar à mulher e ao homem os mesmos direitos e deveres. Por um lapso, não 
consta o direito, em pé de igualdade, no que concerne à fixação do domicilio da família, lacuna que 
se pretende preencher.  
Outrossim, concordando-se, com a disposição do § 3°, pretende-se, com a emenda aditiva, 
aperfeiçoá-lo de forma a viabilizar a ação pública, através de um procedimento rápido, quanto à 
iniciativa, e sem que dele resulte ônus para o interessado na apuração da verdade.  
Eliminando-se a lamentável e odiosa discriminação entre os filhos chamados de legítimos e 
ilegítimos, o direito ao nome deve ser garantido a todo cidadão, mas, quando contestada a 
paternidade pelo pai, caberá ao Estado também a responsabilidade de promover a investigação por 
ação pública e garantir a gratuidade dos meios necessários à comprovação da verdade. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da sugestão relativa ao caput. Entendemos que a fixação do domicílio integra 
o rol dos direitos e deveres da sociedade conjugal, não necessitando ser citada.  
Quanto à sugestão referente ao § 3o., opinamos pela rejeição, vez que a expressão que se pretende 
aditar não deve figurar no texto constitucional, mas sim na legislação ordinária, vista sua 
característica processual. 
 
   EMENDA:00148 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   (Ao anteprojeto "da Família, do Menor e do  
Idoso") - Dê-se ao art. 3o. e seus parágrafos a  
seguinte redação:  
Art. 3o. A regulação da natalidade  
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fundamenta-se nos princípios da paternidade  
responsável, da finalidade do ato matrimonial, da  
dignidade humana, do respeito à natureza humana e  
à vida desde o momento da concepção, e é de livre  
decisão do casal, competindo ao Estado colocar à  
disposição da sociedade recursos educacionais,  
técnicos e científicos para o exercício desse  
direito, observadas as convicções de natureza  
ética dos cônjuges.  
§ 1o. Os programas de planejamento familiar  
levarão em conta as condições de habitação, saúde,  
educação, cultura e lazer a serem conferidas às famílias.  
§ 2o. É vedada a instituição e a execução de  
programas antinatalistas.  
§ 3o. As pesquisas e experiências de genética  
humana dependem de autorização prévia dos órgãos  
competentes, não sendo permitidas:  
I - qualquer prática que atente contra a  
vida, a integridade física e a dignidade da pessoa  
humana, desde o instante de sua concepção;  
II - a inseminação "post-mortem", a  
maternidade substitutiva, os bancos de embriões, a  
manipulação de embriões humanos, a fecundação "in  
vitro", a crioconservação de embriões e a  
procriação artificial com fins experimentais e  
comerciais;  
III - processos de fecundação e inseminação  
artificial heteróloga. 
Justificativa: 
O recente progresso das ciências biológicas e médicas levou o homem a adquirir poderes sobre a 
vida humana com consequências imprevisíveis. As notícias que se tem, divulgadas pelos meios de 
comunicação social, nos levam a preocupação em limitar as experiências e pesquisas de genética 
humana para que problemas já enfrentados em outras sociedades não se repitam entre nós. 
Por outro lado, procurou-se na redação proposta dar melhor precisão ao conceito de planejamento 
familiar e de regulação da natalidade, evitando-se interpretações duvidosas. 
A expressão inserida no texto “desde o momento da concepção" previne contra a utilização de 
métodos anticoncepcionais que provoquem o aborto. 
Parecer:   
   O "caput" do artigo e os parágrafos 1o. e 2o. já estão amparados no texto do Anteprojeto. O 
parágrafo 3o. já está amparado pelo acolhimento da emenda nº. 00002 
 
   EMENDA:00150 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Altere-se no § 1o. do art. 3o. do anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da família, do menor  
e do idoso, para a seguinte redação:  
"§ 1o. Os programas de planejamento familiar  
levarão em conta as condições de habitação, saúde,  
educação, cultura e lazer a serem conferidas às  
famílias, assegurando o acesso à educação, à  
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informação e aos métodos adequados à regularização  
da fertilidade, respeitadas as opções individuais". 
Justificativa: 
A alteração aqui proposta, da inserção do texto “assegurado o acesso à educação,...” justifica-se da 
seguinte forma: 
- O Estado garantindo o acesso à informação e aos métodos contraceptivos, afasta a possibilidade de 
que interesses nacionais ou estrangeiros e de setores governamentais interfiram na reprodução 
humana. 
-  Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas e democráticas para que brasileiras e 
brasileiros decidam sobre o planejamento da procriação. 
- Tal inclusão vem integrar à Constituição norma contida na Convenção sobre a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto nº 89.460, de 
20.03.84. De acordo com a referida norma, incumbe ao Estado informar e assessorar a família sobre 
o planejamento da reprodução. 
Parecer:   
   O "caput" do artigo já atende ao objetivo proposto. 
 
   EMENDA:00152 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
   Dar ao § 5o. do artigo 1o. a seguinte redação:  
"§ 5o. A anulação e a nulidade do casamento  
podem ser declaradas nas formas e condições  
previstas em lei.". 
Justificativa: 
A nulidade e a anulação do casamento têm prazos de prescrição fixados no Código Civil, porque 
sendo a família o elemento celular orgânico da sociedade, não deve pairar dúvidas sobre sua 
continuidade. A prescrição, como perda do exercício do direito, dá a certeza da continuidade do 
casamento pela inércia do interessado, seja por relaxamento, seja por perdão tácito. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição. A nova redação que estamos ao § 5o., atendendo a outras emendas, satisfaz 
as ponderações do autor emenda em sua justificação. 
 
   EMENDA:00155 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Altere-se no § 1o. do Art. 3o. do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, para a seguinte redação:  
Os programas de planejamento familiar levarão  
em conta as condições de habitação, saúde,  
educação, cultura e lazer a serem conferidas às  
famílias, assegurando o acesso à educação, à  
informação e aos métodos adequados à regularização  
da fertilidade, respeitadas as opções individuais." 
Justificativa: 
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A alteração aqui proposta, da inserção do texto “assegurado o acesso à educação,...” justifica-se da 
seguinte forma: 
- O Estado garantindo o acesso à informação e aos métodos contraceptivos, afasta a possibilidade de 
que interesses nacionais ou estrangeiros e de setores governamentais interfiram na reprodução 
humana. 
-  Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas e democráticas para que brasileiras e 
brasileiros decidam sobre o planejamento da procriação. 
- Tal inclusão vem integrar à Constituição norma contida na Convenção sobre a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto nº 89.460, de 
20.03.84. De acordo com a referida norma, incumbe ao Estado informar e assessorar a família sobre 
o planejamento da reprodução. 
Parecer:   
   O "caput" do artigo já atende ao proposto nesta Emenda. 
 
   EMENDA:00156 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, com a seguinte redação:  
"Art. 3o. O Planejamento Familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres,  
através do direito da livre determinação do número  
de filho, sendo vedado a adoção de qualquer  
prática coercitiva pelo poder público e por  
entidades privadas." 
Justificativa:  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   O texto proposto no Anteprojeto já atende ao objetivo da Emenda. 
 
   EMENDA:00157 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do Anteprojeto  
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Constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, com a seguinte redação:  
"Art. 3o. O Planejamento Familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo poder público e por entidades privadas.". 
Justificativa:  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto já atende aos objetivos aqui estabelecidos. 
 
   EMENDA:00158 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Altere-se no - 1o. do art. 3o. do anteprojeto  
constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, para a seguinte redação:  
"§ 1o. Os programas de planejamento familiar  
levarão em conta as condições da habitação, saúde,  
educação, cultura e lazer a serem conferidas às  
famílias, assegurando o acesso à educação, à  
informação e aos métodos adequados à regulação da  
fertilidade, respeitadas as opções individuais." 
Justificativa 
A alteração aqui proposta, da inserção do texto “assegurado o acesso à educação,...” justifica-se da 
seguinte forma: 
- O Estado garantindo o acesso à informação e aos métodos contraceptivos, afasta a possibilidade de 
que interesses nacionais ou estrangeiros e de setores governamentais interfiram na reprodução 
humana. 
-  Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas e democráticas para que brasileiras e 
brasileiros decidam sobre o planejamento da procriação. 
- Tal inclusão vem integrar à Constituição norma contida na Convenção sobre a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto nº 89.460, de 
20.03.84. De acordo com a referida norma, incumbe ao Estado informar e assessorar a família sobre 
o planejamento da reprodução. 
Parecer:   
   O texto proposto no Anteprojeto já atende aos objetivos da emenda. 
 
   EMENDA:00159 PREJUDICADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   (Ao anteprojeto "da Família, do Menor e do Idoso")  
Dê-se ao art. 3o. a seguinte redação:  
"Art. 3o. A regulação da natalidade  
fundamenta-se nos princípios da paternidade  
responsável, da dignidade humana, do respeito à  
natureza humana e à vida desde a concepção, e é de  
livre decisão do casal, competindo ao Estado  
colocar à disposição da sociedade recursos  
educacionais, técnicos e científicos para o  
exercício desse direito, observadas as convicções  
de natureza ética dos cônjuges.  
§ 1o. Os programas de planejamento familiar  
levarão em conta as condições de habitação, saúde,  
educação, cultura e lazer a serem conferidas às famílias.  
§ 2o. As pesquisas e experiências de genética  
humana dependem da aprovação dos órgãos  
competentes, não sendo permitida:  
I - qualquer prática que atente contra a  
vida, a integridade física e a dignidade da pessoa  
humana, desde o instante de sua concepção;  
II - a manipulação de embriões humanos, os  
bancos de embriões e a maternidade substitutiva." 
Justificativa: 
Modificamos a redação apresentada visando a deixar claros determinados aspectos que nos parecem 
de fundamental importância em assunto de tanta gravidade. 
Jamais poderemos omitir referência à proteção seja ela à vida ou à dignidade da pessoa humana -- 
desde o instante em que essa vida inicia-se, ou seja, desde o instante da concepção. 
Necessário é, também, que legislemos com vistas a preservar os valores éticos no que tange às 
experiências e pesquisas genéticas, a cada dia mais audaciosas e perigosas, de consequências 
imprevisíveis. 
Parecer:   
   A inclusão da expressão "desde o momento da concepção" se torna redundante uma vez que o 
respeito à vida já inclui todas as etapas. Se a ciência entende que, a partir do momento da concepção 
já existe vida, então já estará amparada pelo texto contido no Anteprojeto. O parágrafo 2o. e seus 
itens estão prejudicados com a acolhida da emenda no. 002 que trata do mesmo assunto com mais 
clareza e precisão. 
  
   EMENDA:00162 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Altera a redação do art. 1o. e seus parágrafos:  
"Art. 1o. A família, constituída pela união  
estável entre o homem e a mulher, tem direito à  
proteção social, econômica e jurídica do Estado,  
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na efetivação de todas as condições que permitam a  
realização de seus membros.  
R. (...) A lei regulará os requisitos do  
casamento, bem como de sua anulação e nulidade.  
P. (...) O casamento pode ser dissolvido uma  
vez ou mais pelo divórcio, independente de prévia  
separação judicial." 
Justificativa: 
As alterações que se fazem são motivadas por uma melhor definição do conceito de Família, 
especialmente na exigência que se faz, no § 4º, de que o casamento pode ser dissolvido, 
estabelecendo o limite de dois anos de separação judicial. Na nossa opinião, é preciso constar 
separação judicial, atendendo ao fato social e às reivindicações dos movimentos de mulheres, que 
discutiram largamente a questão. 
O que está em jogo, ao final, é o respeito à decisão do casal, à liberdade de se construir uma nova 
relação e de buscar a felicidade. A lei não pode intervir ou oferecer qualquer obstáculo neste sentido.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. Parte da presente emenda já se encontra atendida pelo anteprojeto. No que 
concerne ao prazo de 2 anos de prévia separação judicial, consideramo-lo necessário e suficiente 
para uma reflexão do casal sobre uma possível reconciliação ou ajustamento à nova situação. 
 
  EMENDA:00163 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Os parágrafos 1o. e 2o. do art. 2o. passam a  
ter nova redação e este artigo é acrescido de parágrafos:  
"Art. 2o.,  
§ 1o. Qualquer que seja a origem da filiação,  
o direito dos filhos é reconhecido em igualdade de  
condições, vedado qualquer tipo de discriminação,  
inclusive quanto ao registro.  
§ 2o. Os pais têm direito à proteção da  
sociedade e do Estado nas relações com os filhos,  
notadamente quanto à manutenção, educação e  
realização profissional.  
§ 3o. É dever do Estado instituir uma  
política social que atenda aos cidadãos em todas  
as fases de sua vida.  
§ 4o. O exercício do pátrio poder ficará  
sempre subordinado aos interesses morais e  
materiais dos filhos. 
Justificativa:  
As modificações aqui propostas visam o alargamento dos dispositivos, melhor redação técnica, e o 
atendimento ao princípio de que a maternidade e a paternidade constituem valores sociais, 
importantes não só para a família, mas para toda a sociedade.  
Não é necessário constar na Carta Magna que os filhos maiores têm o dever de auxiliar e amparar os 
pais, pois ao Estado cabe criar condições sociais para que um cidadão, em todas as fases de sua 
vida, inclusive à velhice, viva adequadamente.  
Parecer:   
   As matérias aqui tratadas já mereceram a atenção do Anteprojeto. 
 
   EMENDA:00164 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se os parágrafos 1o., 2o. e incisos, do art. 3o. 
Justificativa:  
O constante do caput do artigo, por si só, já atende às reinvindicações de instituição de uma política 
de planejamento familiar. As proibições constantes dos incisos I e II do parágrafo segundo devem 
constar da legislação penal.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. A opinião, nos debates e as propostas encaminhadas indicam a 
necessidade dos parágrafos. 
 
   EMENDA:00168 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:  
"Art. (...) Quaisquer atos que envolvam  
agressões físicas e psicológicas na constância das  
relações familiares serão consideradas como crimes  
e punidos na forma da lei." 
Justificativa: 
Assistimos, hoje, através da imprensa, a um volume intenso de denúncias sobre agressões na 
constância das relações familiares. São as chamadas violências domésticas. A criação de Delegacias 
de Mulheres incentivou a formulação dessas denúncias. Torna-se, necessária a inclusão de 
dispositivo constitucional, enquadrando tais agressões como crime e a lei disciplinará sobre as formas 
de punição.   
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Acolhemos a emenda, porquanto amplia a proteção dos membros da família. 
 
   EMENDA:00170 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 3o. O Planejamento Familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo poder público e por entidades privadas." 
Justificativa:  
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O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   O texto proposto no Anteprojeto já atende ao objetivo da Emenda. 
 
   EMENDA:00175 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MARCELO CORDEIRO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, com a seguinte redação:  
"Art. 3o. O Planejamento Familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo poder público e por entidades privadas." 
Justificativa:  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   O texto proposto no Anteprojeto já atende ao objetivo da Emenda.  
 
   EMENDA:00176 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 3o.; e onde  
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couber, acrescente-se:  
"Art. 3o. Para efeito de proteção do Estado e  
obtenção de benefícios do empregador, é  
reconhecida a união estável entre o homem e a  
mulher como entidade familiar.  
Parágrafo único - a comprovação de união  
estável é feita mediante declaração escrita  
conjunta do casal, independente do tempo de duração.  
Art. É declarada anistia civil para todos os  
filhos irregularmente declarados ou não  
declarados, que se registrarem até 31 de dezembro  
de 1989." 
Justificativa: 
Muito embora o Estado proteja a União estável o empregador se recusa, ainda, aceitá-la. Exemplo 
concreto ocorre aqui mesmo na Câmara: A condição de beneficiário, para obtenção de serviços 
médicos, só atinge o cônjuge de relação matrimonial oficial. Não obstante, seja por razões de cultura 
vigente, seja pelo fato de que o Brasil se integra a Comunidade Internacional (multiplicando as 
relações de brasileiros com estrangeiros – e vice-versa – e dificultando a legalização das uniões) é 
grande o número de uniões estáveis que merecem regularização e proteção tanto do estado como 
empregadores. O parágrafo apenas registra a mecânica da comprovação, com um mínimo de 
exigências. 
 A anistia aos futuros de relações encestadas ou irregularmente registrados ou simplesmente não 
registrados é uma aspiração sentida por todos aqueles que trabalham com a comunidade e 
conhecem seus problemas. Trata-se de aproveitar a oportunidade e declará-la a bem da 
transparência das relações familiares e civis perante o Estado.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição, tendo em vista tratar-se de matéria própria à legislação ordinária. 
 
   EMENDA:00190 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, com a seguinte redação:  
"Art. 3o. O Planejamento Familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo poder público e por entidades privadas." 
Justificativa:  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
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Parecer:   
   A redação original do texto já atende aos objetivos propostos. 
 
   EMENDA:00191 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   
   Ao § 1o. do art. 3o. é acrescentada a redação  
aditiva abaixo, no lugar do atual é introduzido um  
novo parágrafo 2o., sendo aquele deslocado para  
constar como § 3o.  
"Art. 3o. .................................. 
§ 1o. ... as famílias, e serão exclusivamente  
implementados e conduzidas por instituições  
médicas públicas.  
§ 2o. Serão asseguradas condições para que a  
população usuária possa exercer controle sobre o  
planejamento, execução e desenvolvimento desses  
programas.  
§ 3o. As pesquisas e experiências..." 
Justificativa:  
Condição garantidora da transparência dos programas de planejamento familiar, é que eles sejam 
implementados e conduzidos por instituições médicas públicas, exclusivamente. É necessário que as 
medidas nessa área sejam parte de ações integradas, como aliás já está muito bem colocado no § 1°, 
do art. 3°. Somente instituições médicas públicas tem condições de atingir amplamente esses 
objetivos.  
Outra condição importante é que a população usuária tenha meios de exercer fiscalização e controle 
sobre o planejamento, a execução e o desenvolvimento dos programas. Esse controle pode ser feito 
junto ao Estado, através de várias instituições provadas, sérias e competentes existentes no País.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. O acréscimo ao § 1o é limitador, por impedir que instituições particulares, 
especialmente as filantrópicas, atuem em programas desta natureza. Quanto ao § 2o., que é 
acrescentado, é redundante, desde quando a sociedade já disporá de mecanismos próprios para se 
proteger de qualquer desvio tanto neste aspecto, quanto nos demais campos de atuação do Estado. 
 
  EMENDA:00193 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   
   ... privada ou pública e garantirá a  
gratuidade dos meios necessários à sua comprovação  
quando houver carência de recursos do interessado. 
Justificativa:  
A investigação da paternidade é processo judicial complexo, demorado e caro. Torna-se inacessível à 
pessoas de parcos financeiros. Por esse motivo, nada mais justo nem mais humano do que 
estabelecer-se, na Carta Magna, a assistência judiciária gratuita em tais casos. Pobreza não pode ser 
motivo de impedimento para verificação de paternidade. E a justiça tem a obrigação de atender quem 
não pode arcar com as despesas do processo.  
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Parecer:   
   Acolhemos a emenda, visto que amplia o alcance da norma estabelecida no § 3o. do art. 2o. do 
Anteprojeto. 
 
   EMENDA:00195 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do Anteprojeto  
Constitucional da subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, com a seguinte redação:  
Art. 3o. O Planejamento familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo poder público e por entidades privadas. 
Justificativa:  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto já atende ao objetivo da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00009 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 2o, § 3o  
Redija-se assim:  
"A lei regulará a investigação da paternidade  
mediante ação civil privada ou pública, sendo  
assegurada gratuidade dos meios necessários à sua  
comprovação, quando houver carência de recursos  
dos interessados." 
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Justificativa: 
Era a redação inicial, do Relator. O texto aprovado regula o curso da ação investigatória, tal como 
ocorre atualmente nos países escandinavos, na Colômbia e em Portugal. Nada a opor ao processo 
constante da Emenda. Mas não constitui matéria constitucional, devendo figurar, como naqueles 
países, na legislação ordinária. 
Porque prender a investigação de paternidade no modelo atual, se o direito, em sua dinâmica, pode 
sugerir amanhã solução mais pronta e eficaz? 
Parecer:   
   Somos pela aprovação. A redação sugerida é mais própria do texto constitucional, pois prescinde 
do detalhamento característico do processo, que será regulado na lei ordinária. 
  
  
   EMENDA:00011 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 1o, § 4o  
Redija-se assim:  
"O casamento pode ser dissolvido nos casos  
expressos em lei, desde que haja prévia separação  
judicial por mais de dois anos ou após cinco anos  
contínuos de separação de fato, rigorosamente  
comprovados em juízo. 
Justificativa: 
A legislação vigente (art.175, § único) já admite essa solução, como disposição transitória, e somente 
(tal era ao menos a intenção do legislador constituinte) para quem à data da emenda (28 de junho de 
1977) houvesse completado cinco anos de separação de fato. Assim não entendeu o legislador 
ordinário, com aprovação dos tribunais, e o artigo 40 da Lei n° 6.515, de 26 de dezembro de 1977, 
interpretou o texto constitucional como se necessário fosse que apenas o início da separação de fato 
datasse de antes de 28 de junho. A realidade demonstra que a possibilidade do divórcio depois de 
cinco anos contínuos de separação é necessária, e dela se valem, em regra, os cônjuges pobres, que 
não podem arcar com as despesas judiciais de duas ações (a de separação judicial e a de divórcio) e 
penam mais que as almas do purgatório, como diria Ruy Barbosa, nos Juízos e Cartórios de Justiça 
Gratuita, muitas vezes com consequências irremediavelmente prejudiciais.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Aproveitada a sugestão dos cinco anos de separação de fato, reduzindo-
se, porém, para quatro para efeito de compatibilização com outra Emenda. 
   
   EMENDA:00024 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Família, do Menor e do Idoso (VIII-C)  
Dá nova redação ao § 5o do artigo 1o:  
"Art. 1o.........................  
§ 5o É assegurado o direito ao divórcio,  
sendo vedado à lei o estabelecimento de prazo para  
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novo casamento, bem como a fixação de limite  
quanto ao número de uniões conjugais dissolvidas." 
Justificativa: 
O objetivo da emenda consiste em criar melhores condições para o exercício do divórcio. 
Parecer:   
   Prejudicada. A matéria objeto da emenda é de natureza infraconstitucional. 
 
   EMENDA:00026 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Família, do Menor e do Idoso.  
Acrescente-se ao art. 3o o seguinte parágrafo:  
"É responsabilidade do Estado promover a  
vida, não sendo permitido o aborto como método de  
planejamento familiar, cabível, apenas, no caso de  
estupro, gravidez de alto risco e casos de má  
formação fetal, com possibilidade de vida  
vegetativa, de acordo com a lei". 
Justificativa: 
Entendemos ser extrema necessidade constar neste artigo que o aborto se constituirá em crime caso 
seja utilizado como método de planejamento familiar. A prática abortiva, conforme nossa emenda, só 
será permitida nos casos previstos, quais sejam, quando a gravidez for contraída através de violência 
sexual comprometer a vida da mãe e nos casos de má formação fetal. 
Parecer:   
   Propomos a rejeição. É critério do relator não incluir no texto do substitutivo o assunto aborto, por 
impertinente. 
 
   EMENDA:00027 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Família, do Menor e do Idoso (VIII-C)  
Dá nova redação ao "caput" do artigo 1o:  
"Art. 1o A família, instituição fundamental  
da sociedade, tem direito à proteção social,  
econômica e jurídica do Estado, com vistas à  
realização pessoal dos seus membros." 
Justificativa: 
O conceito de “célula básica” é organicista e ultrapassado. Cumpre definir a família como e enquanto 
instituição social-chave da sociedade moderna.  
Parecer:   
   Acolhida em parte. Substituiu-se a expressão "célula básica da sociedade" por "base da sociedade". 
 
   EMENDA:00028 APROVADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Família, do Menor e do Idoso (VIII-C)  
Dá nova redação ao § 1o do artigo 2o:  
"Art. 2o ..............................  
§ 1o Os filhos, nascidos ou não da relação do  
casamento, bem como os adotivos, têm iguais  
direitos e qualificações, sendo proibidas  
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação." 
Justificativa: 
Trata-se de evitar qualquer discriminação com referência aos filhos adotivos. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Embora entendendo que os filhos adotivos já estejam incluídos na redação do dispositivo, a 
referência a eles elimina qualquer dúvida que se possa ter em relação à matéria. 
 
   EMENDA:00029 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Família, do Menor e do Idoso (VIII-C)  
Dá nova redação ao "caput" do art. 3o:  
"Art. 3o O planejamento familiar, fundado nos  
princípios da paternidade livre e responsável, na  
dignidade humana e no respeito à vida, é decisão  
do casal, competindo ao Estado colocar à  
disposição da sociedade recursos educacionais,  
técnicos e científicos, para o exercício desse direito." 
Justificativa: 
A emenda visa dar expressão mais concisa, precisa e elegante ao “caput” do artigo. 
Parecer:   
   Propomos a aprovação em parte. A matéria aceita está contida no Art. 4o., § 1o. do Substitutivo. 
 
   EMENDA:00030 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Família, do Menor e do Idoso (VIII-C)  
Dá nova redação ao § 1o do Art. 3o:  
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"Art. 3o ................................  
§ 1o Os programas de planejamento familiar  
levarão em conta as condições de trabalho dos  
cônjuges, de permanência no lar, saúde, educação,  
cultura, lazer e segurança a serem conferidas às famílias." 
Justificativa: 
Trata-se de incluir duas condições essenciais à capacidade dos cônjuges de aumentar ou diminuir o 
número de filhos. 
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição se encontra contemplada no artigo 4o., § 2o. do Substitutivo. 
 
   EMENDA:00031 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Família, do Menor e do Idoso (VIII-C)  
Dá nova redação ao § 2o do artigo 3o:  
"Art. 3o ...................................  
§ 2o As pessoas e experiências de genética  
humana dependem de autorização prévia das pessoas  
envolvidas ou de seus responsáveis e dos órgãos  
competentes, não se permitindo: 
Justificativa: 
É importante que a norma constitucional regule a faculdade de decisão das pessoas envolvidas. 
Parecer:   
   Propomos a rejeição. O assunto deverá ser regulamentado em legislação ordinária. 
 
   EMENDA:00032 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Família, do Menor e do Idoso (VIII-C)  
Dá nova redação ao inciso II do § 2o do art. 3o:  
"Art. 3o ....................................  
§ 2o .........................................  
II - inseminação "post mortem", a  
maternidade substitutiva, os bancos de embriões  
humanos, a crioconservação de embriões e a  
procriação artificial com fins comerciais ou  
experimentais."" 
Justificativa: 
É preciso deixar em aberto uma possibilidade que pode ser a única para a mulher e o marido 
decidirem ou não ter filho. 
Parecer:   
   Prejudicada. Atendida no mérito. O substitutivo suprime o inciso II do par.2o. do art.3o. do 
Anteprojeto. 
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   EMENDA:00046 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do art. 1o do capítulo  
DA FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO, e seus  
parágrafos, que passarão a ter o seguinte teor:  
Art. 1o - A família será constituída pelo  
casamento ou por uniões estáveis, obedecidas a  
igualdade entre o homem e a mulher, e receberá a  
tutela do estado.  
§ 1o - A lei assegurará assistência à família  
e coibirá a violência nas relações familiares e o  
abandono dos filhos menores ou dependentes.  
§ 2o - O casamento será civil e sua  
celebração será gratuita.  
§ 3o - O casamento poderá ser dissolvido nos  
casos expressos em lei e sempre que comprovada  
prévia separação por mais de dois anos. 
Justificativa: 
O novo conceito de família respeita, como inovação, uma situação amplamente defendida pela 
doutrina e já reconhecida por nossos tribunais: as uniões estáveis. 
É garantida a igualdade entre o homem e a mulher, o que é exigência natural da sociedade moderna. 
A afirmada a proteção do Estado. 
Fica estipulada a exigência de lei ordinária a regular a obrigatoriedade de assistência à família e, 
sobretudo, a punição à violência nas relações familiares e nos casos de abandono de menor ou 
dependentes que, mesmo maiores, por situações adversas, careçam do auxílio para sua 
subsistência. 
Como normatização do divórcio – dissolução do casamento – fica facultado à lei regular os casos, 
respeitando, no entanto, a exigência de separação prévia por mais de dois anos, que poderá ser 
judicial ou de fato, comprovado pelos meios processualmente admitidos. E sem limitar o número de 
pedidos 
Parecer:   
   Aprovada no mérito. O autor está atendido no mérito, com outra redação. Preferimos manter a 
exigência de separação judicial em virtude de outras emendas a respeito. 
   
   EMENDA:00066 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   (Ao Anteprojeto "Da Família, do Menor e do Idoso")  
Acrescente-se § 6o ao art. 1o e dê-se ao § 5o  
do mesmo artigo a seguinte redação:  
"Art. 1o - A família, célula básica da  
sociedade, tem direito à proteção social,  
econômica e jurídica do Estado com vistas à  
realização pessoal dos seus membros.  
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§ 1o - ................................. 
§ 5o - A nulidade do casamento pode ser  
declarada em qualquer época se for comprovada a  
não validade em sua origem.  
§ 6o - O casamento poderá ser anulado em  
qualquer época se foram comprovados fatos, já  
existentes no momento de sua celebração, que  
contestem sua validade, ou se houver sido  
celebrado com vício". 
Justificativa: 
Incluímos os conceitos de nulidade e de anulação em parágrafos separados por se constituírem eles 
em situações distintas. 
Permanece, porém, a urgência em eliminar a limitação que apenas concede dissolução de união 
conjugal, por nulidade ou anulação, até o prazo de dois anos da realização do casamento. 
Não existe qualquer motivo que justifique tal limitação uma vez que, comprovada a existência de fatos 
que tornem o matrimônio nulo ou anulável, esses fatos permanecem existindo após o prazo, 
arbitrário, de dois anos.  
Parecer:   
   Rejeitada. Nulidade e anulação de casamento é matéria de lei civil. 
 
 
   EMENDA:00074 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o do art. 2o a seguinte redação:  
"§ 2o - Os filhos, nascidos ou não da relação  
do casamento, têm iguais direitos e qualificações,  
sendo proibidas quaisquer designações  
discriminatórias relativas à filiação, e não  
poderão ser abandonados. O abandono é  
caracterizado como crime contra o Estado." 
Justificativa: 
Alguém deve ser responsabilizado pelo abandono de uma criança. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Tendo em vista a relevância da matéria, fizemos constar do substitutivo artigo 
específico que caracteriza o abandono de filho menor como crime contra o Estado. 
 
   EMENDA:00111 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja inserida a seguinte disposição:  
Art. - O Pai e a Mãe exercem sobre os filhos  
menores ou incapazes o pátrio poder, em igualdade  
de condições.  
Parágrafo único - o exercício do pátrio poder  
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ficará sempre subordinado aos interesses morais e  
materiais do filho. 
Justificativa: 
Devemos conceder a igualdade dos direitos dos pais, relativamente ao pátrio poder. Hoje é matéria 
das mais polêmicas principalmente face às constantes reivindicações dos movimentos feministas. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição. O caput do Art. 2o. do Anteprojeto procura estabelecer a plena igualdade de 
direitos e deveres entre homem e mulher na sociedade conjugal. Não é seu escopo tratar dos direitos 
dos filhos, que, de acordo com a sugestão, estariam prevalecendo sobre os dos pais. 
 
   
   EMENDA:00136 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão  
da Família, do Menor e do Idoso - VIII-c  
Acrescente-se § 6o. ao art. 1o.:  
Art. 1o. ..................................  
............................................  
§ 6o. Uma vez comprovado fato, anterior à  
união conjugal, que conteste sua validade, ou  
comprovado vício na celebração do casamento, este  
poderá ser anulado dentro do prazo de dez anos de  
sua realização. 
Justificativa: 
É imperiosa a dilatação do prazo de prescrição da pretensão anulatória de casamento, atualmente 
fixado, pelo Código civil, em no máximo dois anos. 
Imagine-se um homem ou uma mulher que, ao fim de quatro, cinco, seis anos de união matrimonial 
descobre que o cônjuge é portador de tara, ou de problema psiquiátrico, de anormalidade genética 
ou, ainda, que é um homossexual ou um portador de doença congênita, tardiamente manifestada. 
Nada mais justo do que garantir ao cônjuge iludido pelo erro de pessoas o direito de livrar-se de uma 
união perigosa para si e para sua prole. 
Não se aplica alegar-se que o divórcio seria a solução procurada, uma vez que as restrições, 
impostas pelo mesmo, obrigariam a vítima a esperar, por mais alguns anos, pela sua justa libertação. 
E por que o prazo de dez anos? 
Apenas para ensejar uma tentativa, por parte do cônjuge enganado, no sentido de buscar suportar a 
convivência e manter a sociedade conjugal. Se o erro for descoberto ao fim, por exemplo, de seis 
anos de união, dê-se ao cônjuge alguns anos a mais – uns quatro anos – para buscar um caminho 
que possa levar a um viver harmônico. Mas não se negue a ele o direito de livrar-se do encargo, caso 
sua tentativa se frustre.  
Parecer:   
   Rejeitada. A anulação do casamento é matéria reservada à lei civil. 
 
   EMENDA:00140 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto elaborado pela  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, o seguinte:  
"É obrigação do poder público assegurar a  
informação e o acesso aos métodos contraceptivos,  
com acompanhamento de técnicos especializados no  
assunto, respeitadas as convicções éticas e  
religiosas dos interessados". 
Justificativa: 
Controle da natalidade é uma expressão usada para designar todos os métodos que regulam ou 
evitam o nascimento de crianças. 
A ameaça da superpopulação despertou o interesse o interesse pelo controle da natalidade. A 
população mundial alcançou mais de quatro milhões em meados da década de 1970. Com a taxa de 
crescimento atual a população mundial será, aproximadamente, de seis bilhões e meio, perto do ano 
2000. 
Em muitas famílias, nascem muito mais crianças do que as possibilidades existentes para alimentá-
las adequadamente, dar-lhes casa e educação, em condições humanas requeridas pelo 
desenvolvimento social dos dias presentes. 
O II Encontro Nacional sobre o Aspecto Social da Doutrina Espirita. 
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição foi aceita no mérito com a redação dos artigos 3o. e 4o. do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00141 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão da  
Família, do Menor e do Idoso, o seguinte:  
"A família, constituída pelo casamento ou por  
união estável, terá a proteção do Estado". 
Justificativa: 
A família é uma das mais antigas e importantes instituições humanas. Desde os tempos pré-histórico 
a família tem sido a célula básica de organização da sociedade. 
As crianças em sua maioria, são geradas e criadas no seio da família. Lá, também, recebem afeição, 
apoio emocional, ensinamentos morais, religiosos e hábitos básicos de saúde. 
Por essa razão, adotamos a presente proposta cujo objetivo é preservar, também, a família 
constituída através de uniões estáveis e que nos foi sugerida pelo II Encontro Nacional sobre o 
Aspecto Social da Doutrina Espírita. 
A Doutrina Espírita recomendou e nós acatamos a presente proposta que visa assegurar nos pais, 
principalmente os de baixa renda, a informação e o acesso nos métodos contraceptivos.  
Parecer:   
   Prejudicada. A nova redação do parágrafo 3o. do art. 1o. atende os objetivos da Emenda. 
 
   EMENDA:00153 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o, do art. 2o, do ANTEPROJETO DA  
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SUBCOMISSÃO DA FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO, a  
redação seguinte:  
"§ 1o - QUALQUER QUE SEJA A ORIGEM DA  
FILIAÇÃO, O DIREITO DOS FILHOS É RECONHECIDO EM  
IGUALDADE DE CONDIÇÕES". 
Justificativa: 
A redação acima é mais correta. Não se pode permitir que haja diferença, no tratamento jurídico, 
entre filhos legítimos e ilegítimos. Se houver qualquer ilegitimidade, ela será, certamente, dos país. 
Por isso mesmo, para evitar que a legislação ordinária queira retroagir, é preciso fixar essa norma na 
Nova Carta Política. 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no mérito.  
O Anteprojeto, em seu Art. 2o., parágrafo 1o., trata da matéria, estabelecendo igualdade de direitos 
entre os filhos, qualquer que seja sua origem. 
   
   EMENDA:00161 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Art. 1o - A família, célula básica da  
sociedade, tem direito à proteção social,  
econômica e jurídica do Estado, com vistas à  
realização pessoal dos seus membros.  
Emenda: suprimir a expressão célula básica da  
sociedade 
Justificativa:  
Diz a melhor doutrina jurídica que a lei não contém palavras supérfluas ou desnecessárias. Neste 
artigo, o que se pretende é colocar a família, nos seus aspectos sociais, econômicos e jurídicos, sob 
a proteção do Estado. Ao estabelecer que, sob o aspecto social, a família é protegida pelo Estado já 
se está afirmando a sua importância social e, por isso mesmo, deve o Estado protege-la jurídica e 
economicamente. 
Entretanto, atribuindo-se à família o caráter de célula básica da sociedade é no parágrafo 1° do art. 
Distinguiu que o casamento é a forma própria de constituição de família, estar-se-á retirando da união 
estável a característica de célula básica da sociedade. Como consequência ter-se-á que a proteção 
social, econômica e jurídica da união estável não seriam as mesmas que àquelas dispensadas à 
família constituída de forma própria, nos termos do parágrafo 1º. 
Assim, a expressão “célula básica da sociedade” deve ser suprimida, para que a família, tanto o que 
se constitua pelo casamento, quanto pela união livre, recebem a mesma proteção do Estado.  
Parecer:   
   Acolhida em parte. Substituiu-se a expressão "célula básica da sociedade" por "base da sociedade". 
 
   EMENDA:00162 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. do Anteprojeto da  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, a seguinte redação:  
"Art. 3o - O planejamento familiar deverá ser  
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garantido pelo Estado, a homens e mulheres,  
através do direito da livre determinação do número  
de filhos, sendo vedada a adoção de qualquer  
prática coercitiva pelo Poder Público e por  
Entidades Privadas." 
Justificativa: 
Embora a expressão “planejamento familiar” inclua a palavra família, o planejamento da reprodução 
humana, nem sempre ocorre dentro da família e nem sempre a decisão quanto ao método envolve o 
casal. 
Às vezes, o homem ou a mulher decidem-se pelo planejamento fora do contexto de uma família. 
Por outro lado, o artigo em questão consagrou a Emenda apresentada pelo Deputado Ervin Bonkoski. 
Em sua justificação, o Deputado alega que a inclusão da expressão “desde o momento da 
concepção” excluiria a utilização do Dispositivo Intrauterino, que, no seu entender, evita a nidação do 
óvulo fecundado e, portanto, a concepção. 
Assim, propomos a redação acima, por ser mais abrangente, não restringe o planejamento ao 
contexto familiar e não dá margens a que, por vias não explicitadas, haja a proibição constitucional do 
abortamento voluntário. 
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição foi aceita no mérito com a redação dos artigos 3o. e 4o. do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00163 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do art. 1o. do ante  
projeto constitucional a seguinte redação:  
"§ 1o - O casamento civil é a forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua  
celebração. 
Justificativa: 
Ao inserir o casamento como forma própria de constituição de família, o parágrafo deixa claro que 
existe uma forma imprópria de família. 
Com o auxílio no Dicionário Aurélio, encontramos que impróprio, pode significar: indecoroso, 
indecente, inadequado, que não é justo, inoportuno, inconveniente. 
Logo, para que a Constituição não contemple discriminações deve ser retirado de seu texto a 
definição de que o casamento é uma forma própria da família.  
Parecer:   
   Prejudicada. Mantivemos no substitutivo a redação do anteprojeto, que nos pareceu adequada. 
 
   EMENDA:00168 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Art. 3o - ... ficando proibido o controle da natalidade. 
Justificativa: 
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Tal emenda visa estabelecer a diferença entre o planejamento familiar e o controle da natalidade. O 
primeiro é consequência da livre escolha pelos cônjuges da quantidade de filhos que desejarem já, o 
segundo é a ingerência do Estado na família é descabida. 
Parecer:   
   Propomos a aprovação no mérito. A proposição se encontra contemplada no Art. 3o. do 
Substitutivo, com outra redação. 
 
   EMENDA:00179 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ALBÉRICO FILHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos artigos abaixo enumerados:  
1o.) Ao inciso I do Art. (...) do Anteprojeto da  
Subcomissão IC - Subcomissão dos Direitos e  
Garantias Individuais;  
Art. (...) são direitos e Garantias individuais:  
I - a vida;  
2o.) Ao Caput do Art. 3o. da Subcomissão 8C -  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso;  
art. 3o. - O planejamento familiar, fundado  
nos princípios da paternidade livre e responsável  
na dignidade humana e no respeito à vida, é  
decisão do casal, competindo ao Estado colocar à  
disposição da sociedade recursos educacionais,  
técnicos e científicos recomendados pela Medicina,  
para o exercício desse direito.  
3o.) Ao § 1o. do Art. 4o. da Subcomissão 8C -  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.  
§ 1o. - O direito à vida, à saúde e à  
alimentação é assegurada à criança, devendo o  
Estado prestar assistência àqueles cujos pais não  
tenham condição de fazê-lo. 
Justificativa: 
Uma constituição independentemente da forma que assuma, por ser a Lei Maior que preside todos os 
atos dentro de um Estado, deve conter princípios fundamentais que por o serem, são gerais. Cabe a 
legislação ordinária definir e disciplinar a abrangência de tais direitos. 
Exemplo de tal colocação vem a ser o direito à vida. Matéria constitucional por excelência, a simples 
menção a tal direito humano já traz em si toda força constitucional. 
A proposta visa restabelecer as proposições dos Srs. Relatores quando da elaboração de seus 
Anteprojetos. A discussão ao nível da Subcomissão acresceu definições do direito à vide quando 
muito compatíveis com a legislação ordinária. 
Parecer:   
   Propomos a provação em parte. A matéria aceita encontra-se no Art. 4o. e § 1o. 
  
   EMENDA:00246 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
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Texto:   
   Substitua-se a redação do § 2o., do Artigo 1o.,  
do Anteprojeto de Constituição, elaborado  
pela Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso,  
pela seguinte:  
Art. 1o. - .................................... 
§ 2o. - Os pais têm o direito e o dever de  
instruir, educar e disciplinar seus filhos, dentro  
dos preceitos da obediência filial, da moral e dos  
bons costumes, e os filhos maiores têm o dever de  
auxiliar e amparar os pais. 
Justificativa: 
Educar é transmitir conhecimentos que ao serem assimilados, transformam-se em “ferramentas” para 
a solução de problemas. Criar condições para resolver situações novas com serenidade e bom sendo 
é meta de todo o educador. 
Os pais são os primeiros responsáveis, os que gozam do privilégio das descobertas iniciais e, muitas 
vezes, por intuição e não por conhecimento, conduzem, afetivamente, seus filhos ao encontro do 
bem-viver. 
As vivencias da relação familiar são posteriormente transferidas para as experiências na escola, na 
comunidade e no trabalho. Nesta sequência chegamos a atuação do cidadão como individuo 
participante de um grupo social, imbuído dos preceitos de respeito à família e ao próximo. 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no mérito. Entendemos que a redação dada ao parágrafo 2o. do Art. 2o. 
contemple a proposta. Ademais, o Código Civil já trata da matéria (ver Art. 384). 
  
   EMENDA:00249 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso os  
seguintes artigos eliminando-se as disposições em  
contrário.  
"Art. - O casamento será civil e gratuita a  
sua celebração, a partir dos atos preliminares da  
habilitação, podendo ser dissolvido somente nos  
casos previstos em lei, mas após dois anos.  
§ 1o. - A lei disporá sobre os casos de  
divórcios e de anulação de casamento.  
§ 2o. - O casamento realizado perante  
Ministro de confissão religiosa, cujo rito não  
contrarie a ordem pública ou os bons costumes,  
produzirá os mesmos efeitos do casamento civil  
desde que na habilitação sejam considerados as  
prescrições da lei sobre os impedimentos e o ato  
seja inscrito no registro público, a requerimento  
do celebrante ou de qualquer interessado.  
Art. - O reconhecimento dos filhos naturais  
ou legítimos será isento de todo e qualquer  
emolumento.  
Art. - A educação é direito do todos e será  
dada no lar e na escola, devendo ser inspirada nos  
princípios de liberdade, igualdade e nos ideais de  
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solidariedade humana.  
Art. - O ensino religioso será facultativo,  
mas ministrado em horário regular". 
Justificativa: 
À consideração da Assembleia Nacional constituinte algumas ideias que objetivam modernizar e, 
pois, aperfeiçoar, os preceitos constitucionais relativos à família, particularmente no que se refere ao 
casamento, bem como à educação. 
Parecer:   
   O autor está contemplado no mérito, quanto ao caput do Art. 1o. e seus parágrafos. Relativamente 
à anulação do casamento, trata-se de assunto de lei civil.  
A educação está prescrita através da garantia não apenas de atendimento em creches e pré-escolas 
para crianças de zero a seis anos de idade, mas também do ensino fundamental a partir dos sete 
anos de idade.  
A matéria relativa ao reconhecimento dos filhos, por ser atinente a processo civil, não deve constar do 
texto constitucional.  
Acolhida parcialmente. 
 
   EMENDA:00254 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso o  
seguinte parágrafo, eliminando-se os dispositivos  
em contrário.  
"§ - Os pais tem o dever de criar e educar os  
filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de  
auxiliar e amparar seus pais, conforme a  
possibilidade daquele e a necessidade destes. 
Justificativa: 
A lei não deve omitir este dever entre pais e filhos, e vice-versa, mas também em virtude de certas 
conclusões e possíveis exigências descabidas futuras, necessário é que isto esteja dentro do 
parâmetro da análise de certos fatores, no caso, da necessidade de um e da possibilidade de outro, 
sem exageros. 
A expressão seus mais parece mais objetivo ao invés de apenas “os pais”, evitando ambiguidade de 
sentido, isto é, os filhos em relação aos pais, de forma generalizada, ou melhor, a todo e qualquer 
pai. 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no mérito. A redação do parágrafo 2o. do Art. 3o. inclui a sugestão oferecida. 
   
   EMENDA:00272 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso o  
seguinte artigo:  
"Art. - Entende-se por instituição, para  
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efeito de proteção do Estado, a união estável  
entre o homem e a mulher, e seus filhos, juntos ou  
separadamente, como entidade familiar". 
Justificativa: 
Deve ser acrescentada a expressão e seus dependentes, com maior amplitude de sentido, ficando na 
contextura do dispositivo que para efeito de proteção do Estado, é considerado tanto para o casal, 
ambos os cônjuges, isoladamente, e seus filhos, ou cada um individualmente. Um casal pose não ter 
filhos e necessitar da proteção do Estado, ao menos tempo, que um seu filho exista e careça dos 
benefícios estipulados. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Adotada nova redação que contempla o mérito da emenda. 
 
   EMENDA:00274 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso o  
seguinte parágrafo, suprimindo-se as disposições  
em contrário:  
"§ - Os programas de planejamento familiar  
levarão em conta as condições de habitação, saúde,  
educação, cultura, lazer e segurança a serem  
conferidos às famílias". 
Justificativa: 
A palavra segurança em aditamento ao parágrafo supra preenche melhor o sentido, sendo 
indispensável ao conteúdo dos programas de planejamento em relação à família. Planejamento é 
uma palavra de larga abrangência, significando toda preparação para qualquer empreendimento, com 
a inclusão de roteiros e métodos em colaboração com planificação e objetivos definidos. A noção do 
vocábulo ocupa um destaque e complemento, o que parece faltar nas demais palavras do elenco 
utilizado. 
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição se encontra contemplada no artigo 4o., § 2o. do Substitutivo. 
 
   EMENDA:00289 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 3o. do anteprojeto da  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, com a  
seguinte redação:  
Art. 3o - O planejamento Familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo poder público e por entidades privadas. 
Justificativa: 
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O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país. 
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados. 
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades privadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação no induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se confundirá com o controle da natalidade de cunho 
puramente demográfico, mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição foi aceita no mérito com a redação dos artigos 3o. e 4o. do Substitutivo. 
 
   EMENDA:00290 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Altere-se no § 1o. do art. 3o. do anteprojeto  
da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso  
para a seguinte redação:  
§ 1o. - Os programas de planejamento familiar  
levarão em conta das condições de habitação,  
saúde, educação, cultura e lazer a serem  
conferidas às famílias, assegurando o aceso à  
educação, à informação e aos métodos adequados à  
regularização da fertilidade, respeitadas ao  
opções individuais. 
Justificativa: 
A alteração aqui proposta, da inserção do texto “assegurado o acesso à educação,...” justifica-se da 
seguinte forma: 
- O Estado garantindo o acesso à informação e aos métodos contraceptivos, afasta a possibilidade de 
que interesses nacionais ou estrangeiros e de setores governamentais interfiram na reprodução 
humana. 
-  Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas e democráticas para que brasileiras e 
brasileiros decidam sobre o planejamento da procriação. 
- Tal inclusão vem integrar à Constituição norma contida na Convenção sobre a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto nº 89.460, de 
20.03.84. De acordo com a referida norma, incumbe ao Estado informar e assessorar a família sobre 
o planejamento da reprodução. 
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição se encontra contemplada no artigo 4o., § 2o. do Substitutivo. 
 
   EMENDA:00302 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SARNEY FILHO (PFL/MA) 
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Texto:   
   Substitua-se o caput e o § 1o. do Art. 3o. do  
Anteprojeto da Subcomissão da Família, do Menor e  
do idoso pela seguinte redação:  
Art. 3o. - O casal tem o livre arbítrio sobre  
a dimensão da família.  
§ 1o. - O Poder Público, com a colaboração de  
entidades representativas da sociedade civil,  
garantirá o acesso aos meios e métodos de  
planejamento familiar recomendados pela medicina. 
Justificativa: 
O planejamento familiar é direito humano reconhecido não só pela Carta da ONU como por várias 
Constituições Estrangeiras (Peru, Portugal, Equador, etc...) Autor da proposta nº 3.932 que dispõe 
sobre a matéria e que foi atendida pelo Relator em seu Anteprojeto, submeto a Comissão a presente 
proposta, visto o Anteprojeto aprovado pela Subcomissão fugir da alçada constitucional da matéria 
dispondo casuisticamente. 
Ora, uma Constituição ao Refletir os anseios e expectativas de uma sociedade deve fazê-lo ao nível 
de direitos, de princípios: só assim a Carta não será emendada ao sabor das conjunturas políticas. 
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição foi aceita no mérito, contemplada no Art. 4o. e § 1o. do Substitutivo. 
 
   EMENDA:00317 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 2o., da parte relativa à  
Família, do anteprojeto aprovado pela Subcomissão  
da Família, do Menor e do Idoso, a seguinte redação:  
"Art. 2o. Os direitos e deveres referentes à  
sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao registro  
dos filhos, à titularidade e administração dos  
bens do casal são exercidos igualmente pelo homem  
e pela mulher, subordinando-se esse exercício aos  
interesses dos filhos, quer de ordem material,  
quer de ordem moral." 
Justificativa: 
Advogamos a igualdade do homem e da mulher em todos os níveis. Assim, não poderíamos permitir 
que ela fosse discriminada, na família, nas suas relações com os filhos, frente ao pai. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição.  
O caput do Artigo 2o. do Anteprojeto procura estabelecer a plena igualdade de direitos e deveres 
entre homem e mulher na sociedade conjugal. Não é seu escopo tratar dos direitos dos filhos, que, de 
acordo com a sugestão, estariam prevalecendo sobre os dos pais. 
 
   EMENDA:00319 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 2o, do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão da Família, do Menor e  
do Idoso, a seguinte redação:  
"§ 4o. Além de assegurar assistência à  
família, a lei coibirá quaisquer atos que envolvam  
agressões físicas e psicológicas, na constância  
das relações familiares e o abandono dos filhos menores." 
Justificativa: 
A inclusão desta emenda na Constituição irá assegurar a proteção de inúmeras famílias e menores 
frutos de uniões não regidas pelo casamento, em número elevado no Brasil, cujo abandono tem 
provocado o agravamento dos problemas sociais. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Tendo em vista a relevância da matéria, fizemos constar do substitutivo artigo 
específico que caracteriza o abandono de filho menor como crime contra o Estado. 
 
   EMENDA:00346 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Art. 2o. - Os direitos e deveres referentes a  
Sociedade conjugal, ao pátrio poder, do registro  
dos filhos, a titularidade e administração dos  
bens do casal são exercidos igualmente pelo homem  
e pela mulher, subordinando-se em qualquer caso  
esse exercício aos interesses dos filhos, quer de  
ordem moral ou de ordem material. 
Justificativa: 
O casal vive em função do filho. A titularidade de qualquer direito de um ou de outro deve subjugar-se 
aos interesses dos filhos, sendo esses de ordem moral ou material. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição.  
O caput do Artigo 2o. do Anteprojeto procura estabelecer a plena igualdade de direitos e deveres 
entre homem e mulher na sociedade conjugal. Não é seu escopo tratar dos direitos dos filhos, que, de 
acordo com a sugestão, estariam prevalecendo sobre os dos pais. 
   
   EMENDA:00374 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se no Anteprojeto Constitucional da  
Subcomissão da Família, do Menor e do idoso, o  
parágrafo 3o. do artigo 1o.: "Havendo impedimento  
legal para novo casamento, do homem ou da mulher,  
os filhos nascidos de sua união estável e notória,  
serão considerados legítimos para todos os  
efeitos, regulando-se as relações jurídicas entre  
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os pais como se casados fossem pelo regime da  
separação de bens." 
Justificativa: 
Atribuir legitimidade aos filhos e nascidos de união estável e notória de pais legalmente impedidos de 
se casarem e regular as relações jurídicas e patrimoniais entre os mesmos é o objetivo da emenda. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Atendida em parte no parágrafo 1o. do art. 2o. do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00393 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 5o. do artigo 1o., do  
anteprojeto da Família, do Menor e do Idoso e ao  
artigo 2o. a seguinte redação:  
Art. 1o. ....................................  
§ 5o. O casamento pode ser dissolvido apenas  
uma vez, de conformidade com a lei, e desde que  
haja prévia separação judicial por mais de dois anos.  
Art. 2o. Os direitos e deveres referentes a  
sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao registro  
dos filhos, à titularidade e administração dos  
bens do casal são exercidos igualmente pelo homem  
e pela mulher, inclusive fidelidade conjugal por  
parte dos cônjuges enquanto a sociedade conjugal  
não for dissolvida. 
Justificativa: 
A dissolução do casamento através do divórcio é um ato que presume-se benéfico para regularizar 
situação alheia à vontade dos Cônjuges. Entretanto, a sua realização mais de uma vez implicaria em 
sérios prejuízos para a própria sociedade tanto para pais como filhos. E para que não sejamos 
responsáveis por desatinos oriundos da proliferação do divórcio por mais de uma vez, sugiro que a 
instituição do divórcio seja por uma única vez.  
Parecer:   
   Prejudicada. O texto do Substitutivo já contempla o mérito da emenda. O mínimo de dissoluções do 
casamento é matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:00423 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta ao parágrafo 5o. do artigo que  
estabelece normas para dissolução do casamento a  
possibilidade da separação de fato.  
O § 5o. passa a ter a seguinte redação:  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de dois anos ou prévia  
separação de fato por mais de três anos. 
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Justificativa: 
A despeito de a legislação atual já prever a separação judicial, há ainda muitos brasileiros que não 
conseguem recorrer o gozo instituto pelas mais variadas razões, em especial a falta de recursos 
financeiros. Desse modo, entendemos que deve ser mantida na lei maior e prerrogativa da separação 
de fato, bastante utilizada na prática e sujeita a exigência legais que a tornam exequível.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. Contemplada no mérito aumentando-se o prazo da prévia separação de 
fato para quatro anos. 
   
   EMENDA:00454 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.  
Dê-se ao § 5o. do art. 1o. a seguinte redação:  
§ 5o. - Não será limitado o número de dissoluções. 
Justificativa: 
A limitação imposta no texto é, sem dúvida, fator restritivo à aplicação do instituto do divórcio no 
Brasil. 
À Lei ordinária, e nunca à Lei Maior, cabe dispor sobre prazos e outras condições limitativas, se for o 
caso, par a aplicação do instituto do divórcio entre nós, tal como ocorrer, aliás, na maioria dos países 
que o adotaram. 
Parecer:   
   Prejudicada. A matéria objeto da emenda é de natureza infraconstitucional. 
 
   EMENDA:00472 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO VIII-c  
Dê-se ao art. 3o. e seu parágrafo a seguinte redação:  
Art. 3o. - É garantido aos pais o direito de  
determinar livremente o número de filhos, sendo  
vedada qualquer forma coercitiva em contrário  
pelos poderes públicos e pelas entidades privadas.  
§ 1o. - É obrigação do Poder Público  
assegurar o aceso à educação, à informação e ao  
meios e métodos adequados de controle de  
natalidade, respeitadas as convicções éticas e  
religiosas do País. 
Justificativa: 
Ao justificar a proposta, que reproduz o art. 366 do Anteprojeto da Comissão Arinos, cabe transcrever 
o comentário que, a respeito, faz o eminente jurista Osny Duarte Pereira: 
“ O Anteprojeto assegurou o planejamento familiar espontâneo, deixando implícita, na redação do art. 
366, a permissão do aborto. Trata-se de outro tema que a Assembleia Nacional Constituinte terá de 
enfrentar claramente, também a despeito de certas resistências eclesiásticas. A Itália Católica, ao 
discutir o aborto, acabou assimilando a solução humana e realista para esse terrível drama das mães 
pobres, sem recursos para procurar os consultórios médicos da alta burguesia, onde, sem bruxarias 
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nem preconceitos medievais, com segurança e higiene, damas religiosas resolvem seus problemas 
nesta aérea. Igualmente em matéria de aborto, o Direito Canônico contém soluções realistas que não 
se casam com a ignorância de muitos dos que se opõem à solução lógica e humana, por motivos 
puramente políticos de defesa de privilégios. Ainda outra vez o Tribunal da Sacra Roda Romana, 
durante a ocupação da Itália, resolveu satisfatoriamente casos de aborto, inclusive por motivos de 
mães sem recursos para procriar. 
Essa jurisprudência eclesiástica foi amplamente invocada pelos partidários do apoio médico ao aborto 
sem sacrifício da mãe e para solucionar problemas da vida cotidiana. É uma hipocrisia opor-se a 
extinguir um embrião semelhante a outro membro ou órgão do corpo humano e aceitar, sem protesto, 
uma estrutura social como a brasileira que mata, pela fome, anualmente 300.000 crianças, 
conscientes e iguais às crianças ricas. Os constituintes terão de chamar à razão os que se perderem 
em divagações subjetivas e enfermas sobre este importante tema da sociedade contemporânea. 
Parecer:   
   Propomos a aprovação no mérito. A proposição encontra-se no seu mérito contemplada no Art. 3o. 
e 4o., § 1o. do Substitutivo. 
 
   EMENDA:00527 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda para a Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.  
O Art. 2o, § 1o, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. .................................... 
§ 1o. - Os filhos, nascidos ou não da relação  
do casamento, e os adotivos, tem iguais direitos e  
qualificações, sendo proibidas quaisquer  
designações discriminatórias relativas à filiação. 
Justificativa: 
O que se visa na emenda é incluir o filho adotivo nas disposições legais de proteção ao menor, o que 
nos parece justo. 
Parecer:   
   Embora entendendo que os filhos adotivos já estejam incluídos na redação do dispositivo, a 
referência a eles elimina qualquer dúvida que se possa ter em relação à matéria. 
 
   EMENDA:00534 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda para a Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.  
O art. 2o, § 1o, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. - ..................................  
§ 1o. - Os filhos, nascidos ou não da relação  
do casamento, e os adotivos, tem iguais direitos e  
qualificações, sendo proibidas quaisquer  
designações discriminatórias relativas à filiação. 
Justificativa: 
O que se pretende com a emenda é proteger a situação dos filhos adotivos, que efetivamente são 
iguais aos outros. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 82  

 

Parecer:   
   Embora entendendo que os filhos adotivos já estejam incluídos na redação do dispositivo, a 
referência a eles elimina qualquer dúvida que se possa ter em relação à matéria. 
   
   EMENDA:00591 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se o parágrafo 6o. ao Artigo 1o.  
do Relatório Final da Subcomissão da Família, do  
Menor e do Idoso:  
§ 6o. - A anulação e a nulidade do casamento  
podem ser arguidas em qualquer época. 
Justificativa: 
A emenda acrescenta um parágrafo ao artigo primeiro que trata da anulação e da nulidade do 
casamento.  
Parecer:   
   Rejeitada. A anulação do casamento é matéria cometida à lei civil. 
 
   EMENDA:00592 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo 3o. do Relatório Final da  
Subcomissão da Família do Menor e do Idoso,  
passará a ter a seguinte redação:  
Art. 3o. - A lei disporá sobre o planejamento  
familiar, fundado nos princípios éticos, morais,  
de paternidade responsável e da dignidade humana. 
Justificativa: 
A presente emenda procura traçar de forma sintética e conceito da sociedade brasileira relativo à 
família, transportando-se os detalhes à lei ordinária. 
Parecer:   
   Aprovada em parte no mérito pelo Artigo 4o. e seu parágrafo. 
   
   EMENDA:00607 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 1o. do Anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão da Família, do Menor e  
do Idoso o seguinte:  
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"§ 6o. - Não haverá limitação quanto ao  
número de divórcio para cada indivíduo." 
Justificativa: 
Entendemos que todos têm o direito de casar-se e divorciar-se quantas vezes achar necessária. Para 
aprovar a presente emenda esperamos contar com o apoio de todas as Constituintes.  
Parecer:   
   Prejudicada. Matéria de lei civil. O Substitutivo não limita o número de dissoluções do casamento. 
 
   EMENDA:00613 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao Parágrafo 3o, do artigo 3o, a seguinte redação:  
§ 3o. - São proibidas a venda de órgãos de  
pessoas vivas e a comercialização de sangue humano. 
Justificativa: 
A comercialização de sangue humano tem propiciado ações as mais inescrupulosas contra as 
pessoas, especialmente as pessoas carentes, sendo fator de disseminação de muitas doenças. 
Parecer:   
   Propomos a rejeição. A matéria está sendo tratada na Comissão da Ordem Social, Anteprojeto 
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente. 
 
   EMENDA:00659 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 3o. do Anteprojeto  
Constitucional da Subcomissão da Família, do Menor  
e do Idoso, VIII C com a seguinte redação:  
Art. 3o. - O Planejamento familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres através  
do direito da livre determinação do número de  
filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prática  
coercitiva pelo poder público e por entidades privadas. 
Justificativa: 
O Planejamento Familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
País. 
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados. 
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades privadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso, não se confundirá com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico, mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
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Parecer:   
   Prejudicada. A proposição foi aceita no mérito com a redação dos artigos 3o. e 4o. do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00660 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo 1o. do Art. 1o. do  
Anteprojeto Constitucional da Subcomissão da  
Família, do Menor e do idoso, VIII C, a expressão  
"é a forma própria de constituição da família",  
passando a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento civil será gratuitamente celebrado. 
Justificativa: 
Na medida em que o Anteprojeto define o casamento civil como “forma própria de constituição da 
familia”, estabelece verdadeira discriminação, em relação às demais formas de composição de 
núcleos familiares. 
O moderno direito de família, fundamentado em diferentes textos constitucionais, não mais comporta 
a distinção adotada. 
A enfatização do valor do casamento civil para o fim de constituição da família inviabiliza o caráter  
democrático do qual deve ser revestir a norma jurídica, na perspectiva de um tratamento igualitário, 
garantida liberdade de opção.  
Parecer:   
   Rejeitada. Mantivemos no substitutivo a redação do anteprojeto, que nos parece mais adequada. 
   
   EMENDA:00661 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Altera-se o "caput" do art. 1o. do  
Anteprojeto da Subcomissão da Família, Menor e do  
Idoso, (VIII-c), para a seguinte redação:  
Art. 1o. - A família, constituída civil e  
naturalmente, tem direito à proteção social,  
econômica e jurídica do Estado, com vistas à  
realização pessoal dos seus membros. 
Justificativa: 
A norma constitucional brasileira deve consagrar conceito mais amplo de família, admitindo, para o 
fim da proteção do Estado, sua livre composição. O anteprojeto, através do artigo 1º e parágrafos 
contempla conceito excludente, restringindo a definição da família às hipóteses de casamento (civil e 
religioso) e de união estável. 
Tal formulação traduz conteúdo discriminatório em relação às famílias nucleares por exemplo, por 
mães solteiras e seus filhos, pais –solteiros e seus filhos e demais possibilidades que não esgotam 
no plano das relações efetivas e estáveis entre pessoas de sexos diferentes.  
Parecer:   
   Prejudicada. Os parágrafos 3o. e 4o. do art. 1o. do Substitutivo atendem os objetivos da Emenda. 
 
   EMENDA:00662 PREJUDICADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Altera-se no § 1o. do Artigo 3o. do  
Anteprojeto Constitucional da Subcomissão da  
Família, do Menor e do Idoso, VIII c, para a seguinte redação:  
§ 1o. - Os programas de planejamento familiar  
levarão em conta as condições de habitação, saúde,  
educação, cultura e lazer a serem conferidas às  
famílias, assegurando o acesso à educação à  
informação e aos métodos adequados à regularização  
da fertilidade, respeitando as opções individuais. 
Justificativa: 
A alteração aqui proposta, da inserção do texto “assegurado o acesso à educação,...” justifica-se da 
seguinte forma: 
- O Estado garantindo o acesso à informação e aos métodos contraceptivos, afasta a possibilidade de 
que interesses nacionais ou estrangeiros e de setores governamentais interfiram na reprodução 
humana. 
-  Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas e democráticas para que brasileiras e 
brasileiros decidam sobre o planejamento da procriação. 
- Tal inclusão vem integrar à Constituição norma contida na Convenção sobre a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto nº 89.460, de 
20.03.84. De acordo com a referida norma, incumbe ao Estado informar e assessorar a família sobre 
o planejamento da reprodução. 
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição se encontra contemplada no artigo 4o., § 2o. do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00689 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo 1o. do art. 1o. do  
anteprojeto da Subcomissão da Família, do Menor e  
do Idoso, a expressão "é a forma própria de  
constituição da família". O § 1o. passa a ter a  
seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento civil será gratuitamente celebrado. 
Justificativa: 
Na medida em que o anteprojeto define o casamento civil como “forma própria de constituição da 
família”, estabelece verdadeira discriminação, em relação às demais formas de composição de 
núcleos familiares. 
O moderno direito de família, fundamentado em diferentes textos constitucionais, não mais comporta 
a distinção adotada. 
A enfatização do valor do casamento civil para o fim de constituição da família, inviabiliza o caráter 
democrático do qual deve se revestir a norma jurídica, na perspectiva de um tratamento igualitário, 
garantida a liberdade de opção. 
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Parecer:   
   Mantivemos no substitutivo a redação do anteprojeto, que nos parece mais adequada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00690 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Suprimir a expressão "célula básica da  
sociedade" da redação do art. 1o. do anteprojeto  
da Subcomissão VIII-C, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 1o. - A família tem direito à proteção  
social, econômica e jurídica do Estado, com vistas  
à realização pessoal dos seus membros. 
Justificativa: 
Diz a melhor doutrina jurídica que a lei não contém palavras supérfluas ou desnecessárias, neste 
artigo, o que se, pretende é colocar a família, nos seus aspectos sociais, econômicas e jurídicos, sob 
a proteção do Estado. Ao estabelecer que, sob o aspecto social, a família é protegida pelo Estado já 
se está afirmando a sua importância social e, por isso mesmo, deve o Estado protege-la jurídica e 
economicamente. 
Entretanto, atribuindo-se à família o caráter de “célula básica da sociedade”, estar-se-ia retirando da 
união estável a mesma característica. Como consequência ter-se-ia que a proteção social, econômica 
e jurídica da união estável não seriam as mesmas que aquelas dispensadas à família constituída de 
forma própria, caso fossem mantidos os tempos do Artigo que ora se altera e do parágrafo 1° que, 
contra emenda, propomos suprimir. Assim, a expressão “célula básica da sociedade” deve ser 
suprimida, para que a família, tanto a que se constitua pelo casamento, quanto pela união livre, 
recebem a mesma proteção do Estado. 
Parecer:   
   Acolhida em parte. Substituiu-se a expressão "célula básica da sociedade" por "base da sociedade". 
 
   EMENDA:00693 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Adicione-se no art. 3o. do anteprojeto da  
Subcomissão da Família, do Menor, e do Idoso a  
expressão "até a morte natural..." Passando a ter  
a seguinte redação:  
Art. 3o. O Planejamento familiar, fundado nos  
princípios de paternidade livre e responsável, na  
dignidade humana e no respeito à vista, desde sua  
concepção até a morte natural, é decisão do casal,  
competindo ao Estado colocar à disposição da  
sociedade recursos educacionais, técnicos e  
científicos, para o exercício desse direito. 
Justificativa: 
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Como defensor incansável da inserção do planejamento familiar no novo texto constitucional, 
atendendo à realidade da situação socioeconômica brasileira, congratulo-me com o ilustre Relator da 
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso pela oportuna abordagem do tema. 
Não obstante a maneira objetiva com que o planejamento familiar é tratado no artigo 3º, gostaria de 
tecer algumas considerações que julgo pertinentes. 
O que se depreende do texto do anteprojeto, além da liberação do planejamento familiar, é a 
concessão de poderes que se ilimitados à família, diante do cidadão que, por exemplo, esteja em 
estado de coma profundo, naturalmente sem possibilidade de expressar sua vontade. Os familiares 
terão direitos e, sob qualquer alegação, poderão interferir ou facilitar a morte desses indivíduos. 
Naturalmente a sociedade iria repudiar veementemente atos como estes. A eutanásia não pode ser 
admitida numa Constituição que pretende atender aos anseios da sociedade brasileira. Existe, e 
todos têm conhecimento, indivíduos que por se encontrarem em estágios irreversíveis de doenças 
terminarias solicitam a interferência da família para a prática da eutanásia, como forma de abreviar 
seu sofrimento. Essa alegação não tem respaldo junto à comunidade médica que sabe que o avanço 
da medicina moderna é muito rápido. Doenças que hoje são incuráveis e dolorosas, amanhã podem 
ter sua vacina ou mesmo um paliativo. 
O poder da família sobre sua prole exige de nós Constituintes uma reflexão mais profunda e lúcida, já 
que este poder, em determinadas circunstancias, pode atentar contra a vida e a dignidade da pessoa 
humana. 
Finalmente, há a questão do aborto, condenado veemente pela sociedade. A manutenção do Artigo 
3º com a redação do Anteprojeto, deixaria margem para que os pais cometessem este tipo de crime, 
alegando, em sua defesa, o próprio planejamento familiar já que a norma admite o planejamento 
familiar fundado no respeito à vida, desde a sua concepção, não estendendo esse respeito ao 
decorrer da vida do indivíduo, até a sua morte. 
Parecer:   
   Aprovada em parte no mérito pelo Artigo 4o. e seu parágrafo. 
   
   EMENDA:00696 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   À Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.  
Dê-se ao parágrafo 1o. do art. 1o. do  
anteprojeto da Subcomissão a seguinte redação:  
"§ 1o. O casamento civil é a forma da  
constituição da família, sendo gratuita a sua celebração".  
Justificativa: 
Ao inserir o casamento como forma própria de constituição da família, a redação do parágrafo, como 
se apresenta no relatório final da Subcomissão, deixa claro que existe uma forma imprópria de 
família. 
Com o auxílio no Dicionário Aurélio, encontramos que impróprio pode significar: indecoroso, 
indecente, inadequado, que não é justo inoportuno, inconveniente. 
Logo, para que a Constituição não contemple discriminações deve ser retirada se seu texto a 
definição de que o casamento é uma forma própria da família.  
Parecer:   
   Prejudicada. Mantivemos no substitutivo a redação do anteprojeto, que nos pareceu mais 
adequada. 
 
   EMENDA:00693 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Adicione-se no art. 3o. do anteprojeto da  
Subcomissão da Família, do Menor, e do Idoso a  
expressão "até a morte natural..." Passando a ter  
a seguinte redação:  
Art. 3o. O Planejamento familiar, fundado nos  
princípios de paternidade livre e responsável, na  
dignidade humana e no respeito à vista, desde sua  
concepção até a morte natural, é decisão do casal,  
competindo ao Estado colocar à disposição da  
sociedade recursos educacionais, técnicos e  
científicos, para o exercício desse direito. 
Parecer:   
   Aprovada em parte no mérito pelo Artigo 4o. e seu parágrafo. 
   
   EMENDA:00696 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   À Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.  
Dê-se ao parágrafo 1o. do art. 1o. do  
anteprojeto da Subcomissão a seguinte redação:  
"§ 1o. O casamento civil é a forma da  
constituição da família, sendo gratuita a sua  
celebração".  
Justificativa: 
Ao inserir o casamento como forma própria de constituição da família, a redação do parágrafo, como 
se apresenta no relatório final da Subcomissão, deixa claro que existe uma forma imprópria de 
família. 
Com o auxílio no Dicionário Aurélio, encontramos que impróprio pode significar: indecoroso, 
indecente, inadequado, que não é justo inoportuno, inconveniente. 
Logo, para que a Constituição não contemple discriminações deve ser retirada se seu texto a 
definição de que o casamento é uma forma própria da família.  
Parecer:   
   Prejudicada. Mantivemos no substitutivo a redação do anteprojeto, que nos pareceu mais 
adequada. 
 
   EMENDA:00699 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   À Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.  
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Dá nova redação ao art. 3o. do anteprojeto  
final da Subcomissão:  
"Art. 3o. O Planejamento Familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres,  
através do direito da livre determinação do número  
de filhos, sendo vedada a adoção de qualquer  
prática coercitiva pelo Poder Público e por  
entidades privadas. 
Justificativa: 
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição foi aceita no mérito com a redação dos artigos 3o. e 4o. do Substitutivo. 
 
   EMENDA:00710 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   À Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.  
Dá nova redação ao - 1o. do artigo 3o.do  
anteprojeto final da Subcomissão:  
"§ 1o. - Os programas de Planejamento  
Familiar levarão em conta as condições de  
habitação, saúde, cultura e lazer a serem  
conferidas às famílias, assegurando o acesso à  
educação, à informação e aos métodos adequados à  
regularização da fertilidade, respeitadas as  
opções individuais." 
Justificativa: 
A alteração aqui proposta, da inserção do texto “assegurando o acesso à educação,... “, justifica-se 
da seguinte forma: 
- O Estado, garantindo o acesso à informação e aos métodos contraceptivos, afasta a possibilidade 
de que interesses nacionais ou estrangeiros e de setores governamentais interfiram na reprodução 
humana. 
- Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas e democráticas para que brasileiras e 
brasileiros decidam sobre o planejamento da procriação. 
- Tal inclusão vem integrar à Constituição norma contida na Constituição Sobre a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto n° 89.460 de 
20.03.84. De acordo com a referida norma, incumbe ao Estado informar e assessorar a família sobre 
o planejamento da reprodução.  
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição foi aceita no mérito com a redação dos artigos 3o. e 4o. do Substitutivo. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 90  

 

 
   EMENDA:00711 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   À Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.  
Dê-se ao art. 3o. do anteprojeto final da  
Subcomissão a seguinte redação:  
"Art. 3o. O planejamento familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres,  
através do direito da livre determinação do número  
de filhos, sendo vedada a adoção de qualquer  
prática coercitiva pelo Poder Público e por  
entidades privadas." 
Justificativa: 
Embora a expressão “planejamento familiar” inclua a palavra família, o planejamento da reprodução 
humana nem sempre ocorre dentro da família e nem sempre a decisão quanto ao método envolve o 
casal. 
Assim, propomos a redação acima, por ser mais abrangente, não restringindo o planejamento ao 
contexto familiar.  
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição foi aceita no mérito com a redação dos artigos 3o. e 4o. do Substitutivo. 
 
   EMENDA:00770 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se os incisos I e II do § 2o. do Art. 3o. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação 
Parecer:   
   Propomos a aprovação. O Substitutivo propõe a supressão do dispositivo conforme a emenda. 
 
   EMENDA:00792 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. do anteprojeto da  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, a  
seguinte redação:  
"Art. 3o. - O planejamento familiar deverá  
ser garantido pelo Estado, a homens e mulheres,  
através do direito da livre determinação do número  
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de filhos, sendo vedada a adoção de qualquer  
prática coercitiva pelo Poder Público e por  
Entidades Privadas." 
Justificativa: 
Embora a expressão “planejamento familiar” inclua a palavra família, o planejamento da reprodução 
humana, nem sempre ocorre dentro da família e nem sempre a decisão quanto ao método envolve o 
casal.  
Às vezes, o homem ou a mulher decidem-se pelo planejamento fora do contexto de uma família.  
Por outro lado, o artigo em questão consagrou a Emenda apresentada pelo Deputado Ervin Bonkoski. 
Em sua justificação, o Deputado alega que a inclusão da expressão “desde o momento da concepção 
excluiria a utilização do Dispositivo Intrauterino, que, no seu entender, evita a nidação do óvulo 
fecundado e, portanto, a concepção.  
Ora, esta lógica é antagônica ao próprio planejamento familiar, pois ela visa, justamente, a não 
concepção.  
Assim, propomos a redação acima, por ser mais abrangente, não restringe o planejamento ao 
contexto familiar e não dá margens a que, por vias não explicitadas, haja a proibição constitucional do 
abortamento voluntário.  
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição foi aceita no mérito com a redação dos artigos 3o. e 4o. do Substitutivo. 
  
   EMENDA:00793 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   Art. 1o. - A família, célula básica da  
sociedade, tem direito à proteção social,  
econômica e jurídica do Estado, com vista à  
realização pessoal dos seus membros.  
Emenda: Suprimir a expressão celular básica  
da sociedade 
Justificativa: 
Diz a melhor doutrina jurídica que a lei não contém palavras supérfluas ou desnecessárias. Neste 
artigo, o que se pretende é colocar a família, nos seus aspectos sociais, econômicos e jurídicos, sob 
a proteção do Estado. Ao estabelecer que, sob o aspecto social, a família é protegida pelo Estado já 
se está afirmando a sua importância social e, por isso mesmo, deve o Estado protege-la jurídica e 
economicamente  
Parecer:   
   Acolhida em parte. Substituiu-se a expressão "célula básica da sociedade" por "base da sociedade". 
   
   EMENDA:00864 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 1o. - A família, célula básica da  
sociedade, tem direito à proteção social,  
econômica e jurídica do Estado, com vistas à  
realização pessoal dos seus membros.  
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Emenda: Suprimir a expressão "Célula Básica  
da Sociedade" 
Justificativa:  
Diz a melhor doutrina jurídica que a lei não contém palavras supérfluas ou desnecessárias. Neste 
artigo, o que se pretende é colocar a família, nos seus aspectos sociais, econômicos e jurídicos, sob 
a proteção do Estado. Ao estabelecer que, sob o aspecto social, a família é protegida pelo Estado já 
se está afirmando a sua importância social e, por isso mesmo, deve o Estado protege-la jurídica e 
economicamente. 
Entretanto, atribuindo-se à família o caráter de célula básica da sociedade é no parágrafo 1° do art. 
Distinguiu que o casamento é a forma própria de constituição de família, estar-se-á retirando da união 
estável a característica de célula básica da sociedade. Como consequência ter-se-á que a proteção 
social, econômica e jurídica da união estável não seriam as mesmas que àquelas dispensadas à 
família constituída de forma própria, nos termos do parágrafo 1º. 
Assim, a expressão “célula básica da sociedade” deve ser suprimida, para que a família, tanto o que 
se constitua pelo casamento, quanto pela união livre, recebem a mesma proteção do Estado 
Parecer:   
   Acolhida em parte. Substituiu-se a expressão "célula básica da sociedade" por "base da sociedade". 
    
  EMENDA:00886 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 1o., § 5o., da Seção, do  
Capítulo Da Família, do Menor e do Idoso a  
expressão ao "judicial". 
Justificativa: 
Para consumar a dissolução do casamento, dois anos de separação não mais do que suficientes para 
que o casal tome sua decisão, sendo completamente indispensável a interferência da Justiça nessa 
fase prévia. 
Além disso, tal modificação descarregará o excesso de trabalho e de processos em que se afoga 
nosso organismo judicial.  
Parecer:   
   Rejeitada. Prefere-se a manutenção da palavra "judicial" em atendimento a outras emendas e 
preferência no mérito. 
 
   EMENDA:00887 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o Item II do § 2o., do art. 3o. do  
Capítulo da Família, do Menor e do Idoso, Seção I. 
Justificativa: 
Os avanços científicos do mundo moderno não justificam que se inclua cláusula supressiva tão 
abrangente na Constituição, pois, em breve, tais práticas poderão ser de grande utilidade para o 
desenvolvimento da humanidade.  
Parecer:   
   Propomos a aprovação. O substitutivo propõe a supressão do dispositivo conforme a emenda. 
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   EMENDA:00906 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 3o. e altera-  
se a do parágrafo 1o., do Anteprojeto da Família,  
do Menor e do Idoso; suprima-se os §§ 2o. e 3o.:  
"Art. 3o. O Planejamento Familiar deverá ser  
garantido pelo Estado, a homens e mulheres,  
através do direito da livre determinação do número  
de filhos, sendo vedada a adoção de qualquer  
prática coercitiva pelo Poder Público e por  
entidades privadas.  
§ 1o. Os programas de planejamento familiar  
levarão em conta as condições de habitação, saúde,  
educação, cultura e lazer a serem conferidas às  
famílias, assegurando o acesso à educação, à  
informação e aos métodos adequados à regularização  
da fertilidade, respeitadas as opções individuais." 
Justificativa:  
O planejamento familiar é questão de suma importância para o futuro dos brasileiros; conceitos dos 
mais variados e antagônicos vicejam nas diferentes tendências que se expressam atualmente no 
país.  
É fundamental que a Constituição defina o conceito de planejamento, garantindo o direito de opção 
do indivíduo para determinar o número de filhos e o espaçamento entre eles. Este direito deverá ter 
como contrapartida o fornecimento pelo Estado não só de informações, como dos próprios meios e 
técnicas anticoncepcionais cientificamente aprovados.  
Por outro lado, deve-se atentar para que o Estado e as entidades provadas, nacionais e estrangeiras, 
abstenham-se de exercer qualquer tipo de coação ou induzimento sobre as pessoas que necessitam 
de seus serviços. O planejamento, no caso não se configurará com o controle de natalidade de cunho 
puramente demográfico mas responderá às necessidades básicas da população dentro do contexto 
de atendimento à saúde. 
A alteração do parágrafo 1°, visa inserir a expressão “assegurando o acesso à educação, à 
informação e aos métodos adequados à regularização da fertilidade, respeitadas as opções 
individuais”.  
O Estado, garantindo este acesso, afasta a possibilidade de que interesses nacionais ou estrangeiros 
e de setores governamentais interferiram na reprodução humana.  
Este dispositivo ensejará a criação de condições objetivas e democráticas para que brasileiras e 
brasileiros decidam sobre o planejamento da procriação.  
Tal inclusão vem integrar à Constituição norma contida na Convenção Sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, ratificada no Brasil pelo Decreto n° 89.460, de 
20.03.84. De acordo com a referida norma, incumbe ao Estado informar e assessorar a família sobre 
o planejamento da reprodução.  
A supressão dos parágrafos 2° e 3° são sugeridas porque acreditamos devem constar da legislação 
penal.  
Parecer:   
   Prejudicada. A proposição foi aceita no mérito com a redação dos artigos 3o., 4o. e § 1o. do 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:00907 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Modifica a redação do Art. 1o. e seus  
parágrafos, no Anteprojeto da Subcomissão da  
Família, Menor e Idoso:  
Art. 1o. A família, constituída pela união  
estável entre o homem e a mulher, tem direito à  
proteção social, econômica e jurídica do Estado,  
na efetivação de todas as condições que permitam a  
realização de seus membros.  
§ 1o. É garantida a gratuidade do casamento  
civil e a eficácia jurídica do casamento  
religioso, observadas as exigências da lei;  
§ 2o. A lei regulará os requisitos do  
casamento, bem como de sua anulação e nulidade;  
§ 3o. O casamento pode ser dissolvido uma  
vez ou mais pelo divórcio, independentemente de  
prévia separação judicial.  
§ 4o. Entende-se, também, como entidade  
familiar a comunidade formada por qualquer um dos  
pais e seus dependentes, com os mesmos direitos  
assegurados no caput deste artigo. 
Justificativa: 
 A definição da família como célula básica da sociedade é arcaica e o que se pretende, na nova 
redação do art. 1º, é dar não a um conceito moderno, como também adequá-lo às necessidades do 
(palavra ilegível) da sociedade civil. 
   O novo conceito rompe com a tradição de que só o casamento é a forma própria de constituição da 
família, de forma mais explícita permitindo que a união estável entre o homem e a mulher seja 
contemplada no seu mais amplo sentido. 
Parecer:   
   Aprovação Parcial. O autor está atendido no mérito, com outra redação. O Anteprojeto e o 
Substitutivo não limitam a dissolução do casamento. Preferida a prévia separação judicial de 2 anos 
para garantir tempo à reflexão dos cônjuges e acomodação dos filhos à nova situação. No que se 
refere à anulação e nulidade do casamento, trata-se de lei civil. 
 
   EMENDA:00908 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Acrescenta-se, no caput do art. 2o., após a  
expressão "registro dos filhos", a expressão "à  
fixação do domicílio";  
Altera a redação do parágrafo 1o. e  
acrescenta novo parágrafo, renumerando-se os  
demais, no Anteprojeto da Família, Menor e Idoso:  
Art. 2o. ..................................  
§ 1o. Qualquer que seja a origem da  
filiação, o direito dos filhos é reconhecido em  
igualdade de condições, vedado qualquer tipo de  
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discriminação, inclusive quanto ao registro.  
............................................  
§ (...) O exercício do pátrio poder ficará  
sempre subordinado aos interesses morais e  
materiais dos filhos. 
Justificativa:  
O acréscimo da expressão “à fixação do domicilio” visa ampliar o princípio de igualdade de direitos 
nas relações entre homens e mulheres. Esta restrição, existente hoje, na legislação, representa um 
instrumento conservador e discriminatório.  
Por outro lado, deve-se assegurar que o exercício do pátrio poder ficará sempre subordinado aos 
interesses morais e materiais dos filhos.  
É importante atender ao princípio de que a maternidade e a paternidade constituem valores sociais, 
não só para família, mas para toda a sociedade.  
Parecer:   
   Acolhemos a proposta de que seja incluída no caput do Art.2o. a expressão "à fixação do domicílio", 
vez que a legislação em vigor (Art. 233 do Código Civil) reconhece ser este um direito do marido, o 
que fere a pretendida igualdade de direitos dos cônjuges.  
Quanto à sugestão que pretende instituir norma que proíba qualquer tipo de discriminação relativa ao 
registro civil dos filhos, julgamos que o parágrafo 1o. do Art. 2o. já contemple a matéria.  
Manifestamo-nos pela rejeição da proposta referente à subordinação do exercício do pátrio poder aos 
interesses dos filhos, pois não seria justo fazer predominar o direito destes sobre os daqueles. 
 
   EMENDA:00914 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 2o. do anteprojeto da  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, a  
seguinte redação:  
"§ 2o. - Os pais têm o dever de criar e  
educar os filhos incapazes, e os filhos maiores  
têm o dever de auxiliar e amparar os pais." 
Justificativa:  
A substituição da palavra “menores” por “incapazes” tem o sentido de ampliar a abrangência do 
Artigo, uma vez que filhos maiores de deficientes ficam desassistidos no texto original. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação. A nova redação dada ao parágrafo 2o. do Art. 2o. contempla os propósitos 
da emenda. 
  
   EMENDA:00915 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do art. 1o. do anteprojeto da  
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, a  
seguinte redação:  
"§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressivos em lei, desde que haja prévia  
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separação judicial por mais de dois anos ou  
separação de fato por mais de cinco anos", 
Justificativa: 
Casais de baixa renda são exatamente aqueles que por falta de recursos, não cumprem estes 
requisitos legais de separação judicial. 
Por outro lado, a dissolução de fato de um casamento por um período de 5 anos não ser 
desconhecida pela lei.  
Parecer:  
   Aprovada parcialmente. Aproveitada no mérito com diminuição no número de anos da separação de 
fato para compatibilização com outra Emenda. 
 
   EMENDA:01025 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Modifique-se o texto do § 3o. do Art. 3o. da  
Seção I da Família, Capítulo da Família, do Menor  
e do Idoso, para o seguinte:  
§ 3o. "É permitida a doação de órgãos de  
pessoa viva ou morta, desde que expressamente  
autorizada, quando em vida, pela vontade livre do  
doador, ou autorizada por familiar definido em  
lei, vedada a sua comercialização". 
Justificativa:  
O que se deseja é manter a proibição de venda de órgãos de pessoa viva ou morta, mas que haja 
permissão para doações não comercializadas que prolonguem a vida do receptor, sem causar ou 
abreviar a morte do doador.  
Parecer:   
   Propomos a rejeição. A matéria está sendo tratada na Comissão da Ordem Social, Anteprojeto 
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00004 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Ao substitutivo da Comissão da Família, da  
Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e  
Tecnologia e da Comunicação substitua-se o Art. 50  
pelo seguinte:  
"Art. 50 - O planejamento familiar, fundado  
nos princípios da paternidade livre e responsável,  
na dignidade humana e no respeito à vida é decisão  
do casal, competindo ao Estado, com a colaboração  
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da iniciativa privada, colocar à disposição da  
sociedade recursos educacionais, técnicos e  
científicos, para o exercício desse direito.  
Parágrafo único - As pesquisas e experiências  
de genética humana dependem de autorização prévia  
dos órgãos competentes, não se permitindo  
inseminação "post mortem", a maternidade  
substitutiva, os bancos de embriões humanos, a  
fecundação "in vitro", a crio conservação de  
embriões e a procriação artificial com fins  
comerciais ou experimentais." 
Justificativa:  
O objetivo da presente emenda é compatibilizar os textos dos Anteprojetos da Subcomissão da 
Família, do Menor e do Idoso numa visão de Direito Constitucional mais genética e ampla do adotado 
pelos Anteprojetos da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, até então.  
Procurou-se por um critério formal dar redação adequada à generalidade de uma Constituição, como 
também compatibilizá-lo, por um critério material, com o existente na Comissão da Ordem Social, nos 
termos do Art. 54 do seu substitutivo.  
Parecer:   
   Prejudicada. O texto do substitutivo já consagra de maneira sintética a preocupação do constituinte. 
   
   EMENDA:00016 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ALBÉRICO FILHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Retirar o § 2o. do Art. 50 do Anteprojeto da  
Comissão da Família, Educação, Cultura e Esportes,  
Da Ciência e Tecnologia e Da Comunicação. 
Justificativa:  
O enunciado no § 2° do Art. 50 do citado Anteprojeto deve ser suprimido por conter regra 
regulamentar, compatível, se for o caso, com os planos e programas a serem elaborados pelo 
Executivo. Acresça o fato de que no Anteprojeto da Ordem Social, a integração do homem e da 
família ao meio ambiente, em seu sentido mais amplo, já está prevista.  
Parecer:   
   Propomos a rejeição. O dispositivo inserido no substitutivo tem por objetivo distinguir a simples 
prática de regulação da natalidade de planejamento familiar que contém conceito mais amplo. 
 
   EMENDA:00023 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Altere-se a redação dada ao § 1o. do art. 50  
(art. 4c), acrescentando-se expressões abaixo indicadas:  
Art. 50 (4c) ................................  
§ 1o. ... deste artigo, desde que respeitem a  
vida, desde a concepção, a integridade e a  
dignidade humanas. 
Justificativa:  
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A redação dada ao artigo, tal como se encontra no substitutivo do Relator, omite-se em aspectos de 
importância extrema. Em respeito aos princípios da família brasileira, o texto constitucional deve ser 
claro na defesa do direito de todos, à vida, a integridade e a dignidade humanas.  
Parecer:   
   Prejudicada. O texto do substitutivo já proíbe, em seu parágrafo 3o. do mesmo artigo, práticas 
científicas que atentem contra a vida e, como esta se inicia no momento da concepção, está atendida 
a proposta do constituinte. 
 
   EMENDA:00024 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. 50, § 2o, do Substitutivo  
do Relator, após a expressão: "órgãos  
governamentais":  
.... e privados 
Justificativa:  
Não apenas os programas de planejamento familiar de órgãos governamentais devem ter em vista a 
melhoria das condições familiares, como também aqueles implementados por instituições privadas. 
No presente momento inúmeras instituições provadas têm se dedicado ao planejamento familiar 
apenas com o objetivo de limitar o número de filhos do casal. 
Essa determinação constitucional levará a que essas instituições não se limitem apenas a práticas de 
regulação da natalidade mas ao planejamento da família com um todo.  
Parecer:   
   Propomos a aprovação. O texto do substitutivo contempla a proposição. 
 
   EMENDA:00025 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 50, parágrafo 1o. do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
§ 1o. - Compete ao Estado colocar à  
disposição da sociedade e do casal, recursos  
educacionais, técnicos e científicos, que não  
atentem contra a integridade física e a vida  
humana desde o momento da concepção, para o  
exercício do direito assegurado no "caput" deste artigo." 
Justificativa:  
Propomos a inclusão da expressão ‘DESDE QUE NÃO ATENTEM CONTRA A INTEGRIDADE 
FÍSICA E A VIDA HUMANA DESDE O MOMENTO DA CONCEPÇÃO” com o objetivo de proibir a 
utilização de métodos e práticas abortivas com o uso de drogas e a esterilização indiscriminada de 
homens e mulheres. 
Inúmeras entidades provadas utilizam atualmente métodos abortivos e praticam a esterilização de 
homens e mulheres com financiamento externo de instituição internacionais, públicas e provadas. 
Os programas e práticas antinatalistas financiados com recursos externos somaram US 19.500.000, 
no período de 1984/1986. Esses recursos foram utilizados em práticas, experiências e treinamento de 
pessoal com objetivos controlistas, em programas sob as mais diversas denominações.  
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Parecer:   
   Prejudicada.  
O texto do substitutivo já consagra a defesa da vida, no parágrafo 3o. do mesmo artigo e, como esta 
se inicia na concepção, já está atendida a proposta do constituinte. 
 
 
   EMENDA:00035 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do art. 47 do ante  
projeto constitucional a seguinte redação:  
"§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuito o processo  
de habilitação e a celebração." 
Justificativa: 
Ao inserir o casamento como forma própria de Constituição de família, o parágrafo deixa claro que 
existe uma forma imprópria de família. 
Com o auxílio no Dicionário Aurélio, encontramos que impróprio, pode significar: indecoroso, 
indecente, inadequado, que não é justo, inoportuno, inconveniente. 
Logo para que a constituição não contemple discriminações deve ser retirado de seu texto a definição 
de que o casamento é uma forma própria da família.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Acolhida integralmente. 
   
   EMENDA:00069 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do art. 47 do  
anteprojeto constitucional a seguinte redação:  
"§ 1o. O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuito o processo  
de habilitação e a celebração." 
Justificativa: 
Ao inserir o casamento como forma própria de constituição de família, o parágrafo deixa claro que 
existe uma forma imprópria de família. 
Com o auxílio no Dicionário Aurélio, encontramos que impróprio, pode significar: indecoroso, 
indecente, inadequado, que não é justo, inoportuno, inconveniente. 
Logo, para que a Constituição não contemple discriminações deve ser retirado de seu texto a 
definição de que o casamento é uma forma própria da família. 
Parecer:   
   Aprovada.  
Acolhida integralmente. 
 
   EMENDA:00082 PREJUDICADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 50, § 1o. do Substitutivo do Relator, a seguinte redação.  
"Art. 50. ..................................  
§ 1o. Compete ao Estado colocar à disposição  
da sociedade e do casal, recursos educacionais,  
técnicos e científicos, que não atentem contra a  
integridade física e a vida humana desde o momento  
da concepção, para o exercício do direito  
assegurado no "caput" deste artigo." 
Justificativa:  
A redação proposta objetiva proibir a utilização de métodos abortivos de controle da natalidade. 
Quando se preserva a integridade física não se admite a esterilização indiscriminada de homens e 
mulheres em programas de planejamento familiar hoje existentes com financiamentos de instituições 
internacionais públicas e privadas. 
A preservação da vida “desde o momento da concepção” não permitirá o uso de processos 
mecânicos ou de substâncias químicas de efeito abortivo largamente utilizados com financiamentos 
externos por entidades privadas.  
Não é suficiente apenas proibir programas antinatalista como estabelece o art. 49, mas também as 
atividades com objetivo de redução de população embutidos em outros programas de saúde da 
mulher.  
Parecer:   
   Prejudicada. O texto do substitutivo já consagra no parágrafo 3o. do mesmo artigo a defesa da vida 
e, como esta se inicia na concepção, já está atendida a proposta do constituinte. 
 
 
   EMENDA:00083 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 50 (art. 4o.), § 3o., a  
seguinte redação:  
"Art. 50. (art. 4o.c) ......................  
§ 3o. São vedadas práticas científicas ou  
experimentais que atentem contra a integridade  
física, a dignidade e a vida humana desde o  
momento da concepção." 
Justificativa:  
Os meios de comunicação têm divulgado pesquisas e experiências de genéticas humana que 
contrariam valores fundamentais do ser humano. Tais pesquisas levarão, sem dúvida, a uma 
degenerescência da raça humana e ao domínio da sociedade pelos cientistas, em detrimento de 
ações políticas a que se submeter a sociedade. 
Com o princípio básico assegurado na Constituição, lei ordinária regulamentará as pesquisas e 
experiências genéticas, evitando se o sacrifício de seres humanos nos primeiros momentos de vida.  
Parecer:   
   Prejudicada. O substitutivo já consagra a defesa da vida em seu parágrafo 3o. do mesmo artigo e, 
como esta se inicia na concepção, já está atendida a pretensão do constituinte. 
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   EMENDA:00084 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Altere-se o parágrafo 2o. do art. 50 (4c):  
Art. 50. (4c) ..............................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. Quaisquer entidades, privadas ou  
públicas, só poderão implantar.......famílias. 
Justificativa:  
O que vem ocorrendo hoje, no país, representa uma grave ameaça, não só à família brasileira, como 
também à própria soberania nacional. Por isso, com garantia contra organismos internacionais que 
interferem nos programas de saúde, é necessário deixar bem claro no texto constitucional o repúdio 
às práticas antinatalistas.  
Parecer:   
   Propomos a aprovação. O texto do substitutivo contempla a proposição. 
   
   EMENDA:00109 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Substitutivo da Comissão VIII.  
Acrescente-se § 6o. ao Art. 47:  
Art. 47 - ..................................  
§ 6o. - Uma vez comprovado fato, anterior à  
união conjugal, que conteste sua validade, ou  
comprovado vício na celebração do casamento, este  
poderá ser anulado dentro do prazo de dez anos de  
sua realização. 
Justificativa: 
É imperiosa a dilatação do prazo de prescrição da pretensão anulatória de casamento, atualmente 
fixado, pelo Código Civil, em no máximo dois anos. 
Imagine-se um homem ou uma mulher que, ao fim de quatro, cinco, seis anos de união matrimonial 
descobre que o cônjuge é portador de tara, ou de problema psiquiátrico, de anormalidade genética 
ou, ainda que é um homossexual ou um portador de doença congênita, tardiamente manifestada. 
Nada mais justo do que garantir ao cônjuge iludido pelo erro de pessoa o direito de livrar-se de uma 
perigosa para si e para sua prole. 
Não se aplica alegar-se que o divórcio seria a solução procurada, uma vez que as restrições, 
impostas pelo mesmo, obrigariam a vítima a esperar, por mais alguns anos, pela sua justa libertação.  
E por que o prazo de dez anos? 
Apenas para ensejar uma tentativa, por parte do Cônjuge enganado, no sentido de buscar suportar a 
convivência e manter a sociedade conjugal. Se o erro for descoberto ao fim, por exemplo, de seis 
anos de união, dê-se ao cônjuge alguns anos a mais – uns quatro anos – para buscar um caminho 
que possa levar a um viver harmônico. Mas não se negue a ele o direito de livrar-se do encargo, caso 
sua tentativa se frustre.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
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Somos de opinião de que a matéria relativa à nulidade e anulação do casamento pertence à espera 
da lei civil. 
 
   EMENDA:00142 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   O art. 50 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 50 É assegurado a homens e mulheres o  
direito à livre determinação do número de filhos.  
Parágrafo único: Ao Estado, com a colaboração  
de entidades privadas, compete colocar à  
disposição do cidadão, os meios e métodos  
científicos necessários ao exercício do  
planejamento familiar. 
Justificativa:  
O objeto da presente emenda é compatibilizar os textos dos Anteprojetos das Comissões que tratam 
da matéria numa visão genética e ampla, compatível com o Direito Constitucional.  
O Anteprojeto da Ordem Social, utilizando com baliza para a presente emenda, segue orientação 
consagrada pelo Direito Constitucional Comparado que garante o direito do homem ao planejamento 
familiar. 
O Anteprojeto apresentado à Comissão da Família..., em seu Artigo 50 detalha a matéria a tal ponto 
que se identifica à legislação ordinária. Acresça-se o fato de que o assunto tratado pelo § 3° do Art. 
50 é estranho ao tema planejamento familiar.  
Parecer:   
   Prejudicada. O texto do substitutivo já contempla a proposição do constituinte. 
 
 
   EMENDA:00143 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Supressão do art. 49 do anteprojeto da  
Comissão da Família, Educação, Cultura e Esportes,  
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. 
Justificativa:  
Ilegível.  
Parecer:   
   Propomos a rejeição. A manutenção do dispositivo tem por objetivo evitar-se uma política 
controlista de forma coercitiva por parte do Estado ou de entidades privadas. 
 
 
   EMENDA:00146 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 50 - ...............................  
§ 3o. São vedadas práticas científicas ou  
experimentos que atentem contra a vida, a  
integridade física e a dignidade da pessoa, bem  
como aquelas que manipulem genes humanos com  
objetivos que não sejam fundados na ética  
biológica e no sadio desenvolvimento da ciência. 
Justificativa:  
A Ciência avança numa progressão estonteante fazendo-nos prever que logo mais a biotecnologia e 
a ciência genética poderão dar sensíveis colaborações para o engrandecimento da espécie humana. 
Este é naturalmente um caminho perigoso e no qual há a possibilidade do surgimento de sérios 
tropeços, se a ética e a sociedade não presidirem tais pesquisas. Com a nossa proposto, pensamos 
no desenvolvimento da engenharia genética no Brasil e traçamos para a sua aplicação.  
Parecer:   
   Prejudicada. O texto do substitutivo contempla a proposição do constituinte. 
  
   EMENDA:00150 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do art. 47 do  
anteprojeto constitucional a seguinte redação:  
"§ 1o. - O Casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuito o processo  
de habilitação e a celebração." 
Justificativa: 
Ao inserir o casamento como forma própria de Constituição de família, o parágrafo deixa claro que 
existe uma forma imprópria da família. 
Com o auxílio no dicionário Aurélio, encontramos que impróprio, pode significar: indecoroso, 
indecente, inadequado, que não é justo, inoportuno, inconveniente.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Acolhida integralmente. 
   
   EMENDA:00163 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do art. 47 do ante  
projeto constitucional a seguinte redação:  
"§ 1o. O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuito o processo  
de habilitação e a celebração." 
Justificativa: 
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Ao inserir o casamento como forma própria de Constituição de família, o parágrafo deixa claro que 
existe uma forma imprópria da família. 
Com o auxílio no dicionário Aurélio, encontramos que impróprio, pode significar: indecoroso, 
indecente, inadequado, que não é justo, inoportuno, inconveniente.  
Logo, para que a Constituição não contemple discriminações deve ser retirado de seu texto a 
definição de que o casamento é uma forma própria da família.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Acolhida integralmente. 
   
   EMENDA:00261 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 47 o parágrafo 6o., com a seguinte redação:  
"§ 6o. - À família estável serão assegurados  
direitos que não se limitam aos direitos  
individuais de cada um de seus membros." 
Justificativa: 
A família é uma entidade única que não se limita à ação particular de cada um de seus membros. Os 
direitos da família se sobrepõe aos direitos individuais de seus membros. 
A existência de filhos dá a família características diferentes, com responsabilidade e deveres que 
justificam diferente. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
A redação contida no Substitutivo (art. 51 e §§ 3o. e 4o. do art. 47) contemplam parcialmente os 
objetivos da emenda. 
   
   EMENDA:00320 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   O § 4o. do Art. 47 passa a ter a seguinte redação:  
"§ 4o. - Estende-se a proteção do Estado e  
demais entidades à entidade familiar formada por  
qualquer um dos pais e seus dependentes,  
consanguíneos ou não". 
Justificativa: 
Trata-se de estender ao tipo de família previsto neste parágrafo a mesma amplitude de proteção que 
a prevista para qualquer família, como estabelece o caput do artigo.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Acolhida a emenda integralmente, com a redação que se dá ao § 4o. do art. 4o. 
 
   EMENDA:00336 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Proposta de emenda ao substitutivo do  
relator da comissão da Família, Educação, Cultura  
e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação"  
Capítulo III - Incluir no art. 48, após a  
expressão mulher a expressão abaixo:  
Art.(...) - Os direitos e deveres referentes  
a Sociedade conjugal, ao pátrio poder, do registro  
dos filhos, a titularidade e administração dos  
bens do casal são exercidos igualmente pelo homem  
e pela mulher, subordinando-se em qualquer caso  
esse exercício aos interesses dos filhos, quer de  
ordem moral ou de ordem material. 
Justificativa:  
O casal vive em função do filho. A titularidade de qualquer de um ou de outro deve subjugar-se aos 
interesses dos filhos, sendo esses de ordem moral ou material.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. O artigo constante do substitutivo procura estabelecer a plena igualdade de 
direitos e deveres entre homem e mulher na sociedade conjugal. Não é seu escopo tratar dos direitos 
dos filhos, que, de acordo com a sugestão, estariam prevalecendo sobre os dos pais. 
 
 
   EMENDA:00381 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 50 do Substitutivo do  
relator da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação a seguinte redação:  
'É obrigação do Poder Público assegurar a  
informação e o acesso aos métodos contraceptivos,  
com acompanhamento de técnicos especializados no  
assunto, respeitadas as convicções éticas e  
religiosas dos interessados.' 
Justificativa:  
O II Encontro sobre o Aspecto Social da Doutrina Espírita recomendou e nós acatamos a presente 
proposta que visa assegurar aos pais, principalmente os de baixa renda, a informação e o acesso aos 
métodos contraceptivos.  
Parecer:   
   Prejudicada. O texto do substitutivo já consagra, no mérito, a proposição do constituinte. 
 
   
   EMENDA:00384 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substituam-se o art. 47 e seus §§ 1o, 2o, e  
3o. do Substitutivo da Comissão da Família, da  
Educação, Cultura e esportes, da Ciência e  
Tecnologia e da Comunicação, transformando-se os  
atuais §§ 4o. e 5o. em 1o. e 2o, respectivamente:  
Art. 47. A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável, terá a proteção do  
Estado.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ..................................... 
Justificativa: 
A família é uma das mais antigas e importantes instituições humanas. Desde os tempos pré-histórico 
a família tem sido a célula básica de organização da sociedade. 
As crianças em sua maioria, são geradas e criadas no seio da família. Lá, também, recebem afeição, 
apoio emocional, ensinamentos morais, religiosos e hábitos básicos de saúde. 
Por essa razão, adotamos a presente proposta cujo objetivo é preservar, também, a família 
constituída através de uniões estáveis e que nos foi sugerida pelo II Encontro Nacional sobre o 
Aspecto Social da Doutrina Espírita. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
O relator entende deva constar do texto constitucional, como é de praxe, disposição sobre a 
dissolução do casamento. No mais, a emenda encontra-se aprovada no mérito. 
   
   EMENDA:00417 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 47 - Emenda substitutiva.  
Pela presente emenda substitutiva, dê-se a  
seguinte redação ao artigo 47 e parágrafos do  
anteprojeto da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação, que passa a ter o seguinte teor:  
Art. 1o. - A família será constituída pelo  
casamento ou por uniões estáveis, obedecidas a  
igualdade entre o homem e a mulher, e receberá a  
tutela do Estado.  
§ 1o. - A lei assegurará assistência à  
família e coibirá a violência nas relações  
familiares e o abandono dos filhos menores ou  
dependentes.  
§ 2o. - O casamento será civil e sua  
celebração será gratuita.  
§ 3o. - O casamento poderá ser dissolvido nos  
casos expressos em lei e sempre que comprovada  
prévia separação por mais de dois anos. 
Justificativa: 
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O novo conceito da família respeita, como inovação, uma situação amplamente defendida pela 
doutrina e já reconhecida por nossos tribunais: as uniões estáveis. 
É garantida a igualdade entre o homem e a mulher, o que é exigência natural da sociedade moderna. 
A afirmada a proteção do Estado. 
Fica estipulada a exigência de lei ordinária a regular obrigatoriedade de assistência à família e, 
sobretudo, a punição à violência nas relações familiares e nos casos de abandono de menor ou 
dependentes que, mesmo maiores, por situações adversas; careçam do auxílio para sua 
subsistência. 
   Como normatização do divórcio – dissolução do casamento – fica facultado à lei regular os casos, 
respeitando, no entanto, a exigência de separação previa por mais de dois anos, que poderá ser 
judicial ou de fato, comprovado pelos meios processualmente admitidos. E sem limitar o número de 
pedidos. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
O autor está atendido no mérito, com outra redação. Preferimos manter a exigência de reparação 
judicial em virtude de outras emendas a respeito. 
   
   EMENDA:00469 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se ao parágrafo 5o. do art. 47 do  
substitutivo a seguinte redação:  
§ 5o. - o casamento pode ser dissolvido nos  
casos previstos em lei. 
Justificativa: 
É tarefa da legislação ordinária determinar as condições de dissolução do casamento. O texto 
constitucional deve, simplesmente, consagrar o direito de dissolução do casamento.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
O relator entende que a exigência de prévia separação judicial de mais de dois anos ou de fato por 
mais de quatro, é indispensável à reflexão do casal e à acomodação dos filhos à nova situação. 
   
   EMENDA:00493 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao § 4o. do art. 47, capítulo  
3o., do Anteprojeto da Família, do Menor e do Idoso:  
"(... e seus dependentes), ou por um  
responsável e os dependentes consanguíneos ou não,  
sob sua guarda." 
Justificativa: 
É grande o número de crianças e adolescentes que vivem como descendentes de parentes, pais 
adotivos ou protetores, principalmente por morte ou desaparecimento dos pais. Avós e tios com 
frequência suprem a ausência dos pais, e não seria justo deixar de considerar como “família” esse 
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grupo humano unido por laços consanguíneos ou afetivos e de dependência, privando-o da proteção 
do Estado.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Acolhida a emenda com redação que atende aos seus objetivos. 
   
   EMENDA:00524 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Altera-se o "caput" do art. 47 para a seguinte redação:  
Art. 1o. A família, constituída civil ou  
naturalmente, tem direito à proteção social,  
econômica e jurídica do Estado, com vistas à  
realização pessoal dos seus membros. 
Justificativa: 
A norma constitucional brasileira deve consagrar conceito mais amplo de família, admitindo, para o 
fim da proteção do Estado, sua livre composição. O anteprojeto, através do artigo 1º e parágrafos 
contempla conceito excludente, restringindo a definição da família às hipóteses de casamento (civil e 
religioso) e de união estável. 
Tal formulação traduz conteúdo discriminatório em relação às famílias nucleares por exemplo, por 
mães solteiras e seus filhos, pais –solteiros e seus filhos e demais possibilidades que não esgotam 
no plano das relações efetivas e estáveis entre pessoas de sexos diferentes.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Com outra redação e em outros dispositivos (art. 47, caput e § 1o.), o Substitutivo já atende aos 
objetivos da emenda. 
   
   EMENDA:00544 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se o termo "entidade" por  
"instituição" nos parágrafos 3o. e 4o. do art. 47  
do Substitutivo. 
Justificativa: 
O termo “entidade” diz respeito mais a organismos administrativos dotados de personalidade jurídica, 
que não se confundem com a união entre o homem e mulher, pautada principalmente em afeto e 
afinidades mútuos, de significado próprio e específico.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A expressão "entidade familiar" encontra-se apropriadamente engregada no Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00585 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do Capítulo III - Da Família o art. 49 (art. 3o. c). 
Justificativa:  
Uma vez que o artigo seguinte (50) assegura aos cônjuges o direito à livre determinação do número 
de filhos e remete ao Estado a obrigação de assistir o casal, nessas circunstancias, o art. 49 está 
perfeita e plenamente superado e contraditório.  
Parecer:   
   Propomos a rejeição. A manutenção do dispositivo tem por objetivo evitar-se uma política 
controlista de forma coercitiva por parte do Estado ou de entidades privadas. 
 
   EMENDA:00600 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   
   Artigo 49 - Suprimir. 
Justificativa:  
Programas anti-natalistas constituem decisão política da sociedade, sob determinadas circunstancias. 
Proibi-los na constituição que tem um caráter também de futuro seria impedir que as gerações futuras 
ficassem impossibilitadas de decidir sobre seu número. Acresce o fato de que não podemos prever as 
mudanças do clima, solo e outras condições por que passará o país, talvez sendo obrigado a conter o 
aumento da sua população.   
Parecer:   
   Propomos a rejeição. A manutenção do dispositivo tem por objetivo evitar-se uma política 
controlista de forma coercitiva por parte do Estado ou de entidades privadas. 
 
 
   EMENDA:00658 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 49 
Justificativa:  
Entendemos que a regra proposta no artigo 49 é incompatível com o espirito das normas constantes 
do Art. 50 e seus parágrafos 1° e 2°.  
Senão vejamos. Sentencia o art. 50: “É assegurado aos cônjuges o direito à livre determinação do 
número de filhos”. 
§ 1° - Compete ao Estado colocar à disposição da sociedade e do casal recursos educacionais, 
técnicos e científicos, para o exercício do direito assegurado no “caput deste artigo”.  
§ 2° - Os órgãos governamentais somente poderão implantar programas de planejamento familiar que 
tenham também em vista a melhoria das condições de trabalho dos cônjuges...” 
Ora, senhor Relator, aprovamos e regulamentamos nos dispositivos constitucionais acima o 
planejamento familiar - E isso constitui anseio de toda a sociedade brasileira assoberbada com o 
número de problemas de toda ordem. 
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Como, num simples passe de mágica, iremos justificar a vedação dos programas anti-natalistas, 
públicos e privados? No mínimo Vossa Excelência estaria sendo incoerente se viesse a aprovar 
matérias tão conflitantes.  
Parecer:   
   Propomos a rejeição. A manutenção do dispositivo tem por objetivo evitar-se uma política 
controlista de forma coercitiva por parte do Estado ou de entidades privadas. 
 
 
   
   EMENDA:00696 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Redija-se da seguinte forma o § 4o. do art. 47:  
"§ 4o. Estende-se a proteção do Estado à  
entidade familiar por qualquer dos genitores, e  
seus dependentes, consanguíneos ou não, bem como  
por qualquer pessoa no exercício, reconhecido  
legalmente, da guarda, proteção e manutenção de  
criança ou adolescente, consanguíneo ou não". 
Justificativa: 
A emenda completa a intenção do artigo, dando maior abrangência à proteção, a fim de cobrir 
situações muito frequentes de crianças e adolescentes vivendo, temporária ou permanentemente, em 
famílias substituir a expressão “um dos pais” por um dos genitores, colocando em pé de igualdade 
linguísticas as funções materna e paterna.  
Parecer:   
   Aprovada.  
A emenda é acolhida, no mérito, com a nova redação que se dá ao § 4o. do art. 47 do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00697 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 47:  
"Art. 47 ....................................  
§ 5o. O casamento pode ser dissolvido uma vez  
ou mais pelo divórcio, independentemente de prévia  
separação judicial." 
Justificativa: 
O substitutivo do nobre relator dispõe que o casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em 
lei, desde que haja prévia separação judicial por mais de dois anos, ou comprovada separação de 
fato de mais de quatro anos. 
A realidade brasileira nos mostra, no cotidiano, inúmeros casos de separação e, diante disso, 
insistimos em que o princípio constitucional deva contemplar o divórcio, como forma de dissolução do 
casamento, independente de prévia separação judicial. 
A lei não pode nem deve oferecer qualquer obstáculo, quando o que está em jogo são os desejos, os 
sentimentos, e a liberdade de se lentar uma nova relação e ser feliz, por parte de cada indivíduo.  
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Parecer:   
   Prejudicada.  
O Substitutivo do relator não limita o número de dissoluções, remetendo a matéria para a lei civil. 
   
   EMENDA:00699 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 3o. do Art. 47, a expressão  
"a lei facilitará sua conversão em casamento". 
Justificativa: 
Não podemos correr o risco de, na legislação ordinária, serem criados mecanismos que possam 
impor ao indivíduo qualquer constrangimento nas suas relações pessoais e afetivas, daí a supressão. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
A expressão "a lei facilitará sua conversão em casamento", incluindo no Substitutivo, resulta de 
emenda do Senador Nelson Carneiro e tem por fim criar facilidades àqueles que desejarem converter 
sua união estável em casamento, sem, portanto, qualquer constrangimento legal. 
 
   EMENDA:00701 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 49 do anteprojeto da  
Comissão da Família, da Educação, Cultura e  
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. 
Justificativa:  
O Art. 50 e seus parágrafos garantem que a interferência do Estado no que concerne ao 
Planejamento Familiar se limitará a colocar à disposição do casal os recursos educacionais, técnicos 
e científicos para o direito à livre determinações do número de filhos, sendo, portanto, dispensável o 
presente Artigo.  
Parecer:   
   Propomos a rejeição. A manutenção do dispositivo tem por objetivo evitar-se uma política 
controlista de forma coercitiva por parte do Estado ou de entidades privadas. 
 
   
   EMENDA:00719 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, no Substitutivo do Relator, ao  
Art. 47 o seguinte § 6o.:  
"§ 6o. No caso de dissolução da sociedade  
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conjugal, cada cônjuge após o divórcio só poderá  
contrair mais um casamento civil. 
Justificativa: 
O divórcio ou qualquer dissolução dos laços familiares são um mal irreparável na educação dos 
filhos. A limitação de apenas mais uma união através do casamento civil seria o “mal menor” 
evitando-se porém agravar-se o desajustamento de muitos filhos em casamentos sucessivos. A 
decadência moral da sociedade dos Estados Unidos deve servir de alerta aos nossos constituintes 
pois a droga, a prostituição e o próprio desencanto no viver são, em quase sua totalidade, 
consequência do divórcio em seu trabalho de destruição dos valores da Família.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
O Substitutivo não limita o número de dissolução da sociedade conjugal por entender deva ser a 
matéria degerida à lei civil. 
   
   EMENDA:00735 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   O § 1o. do Art. 47 passa a ter a seguinte redação:  
" § 1o. - O casamento civil, forma de  
constituição de família, é gratuito no processo de  
habilitação e celebração". 
Justificativa: 
O objetivo é suprimir o adjetivo própria, que, no texto atual, qualifica o casamento civil, como se 
alguma outra forma de casamento – inclusive o de qualquer confissão religiosa – fosse acaso 
imprópria. 
Além disto, a equiparação constitucional da simples “união estável entre homem e mulher” como 
entidade familiar (parágrafo 3° do mesmo artigo) impede de distinguir entre formas próprias ou 
impróprias de casamento.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Acolhida integralmente no mérito. 
 
   EMENDA:00765 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altera-se o art. 49 do Substitutivo para:  
Art. 49. São vedados os programas de controle  
de natalidade. 
Justificativa:  
Como, por outra emenda nossa, torna-se obrigatório o planejamento familiar, é preciso deixar claro 
que será inaceitável a tentativa de imposição de uma decisão de foro íntimo que cabe tal somente ao 
casal.  
Por outro lado, não se deve impedir que todo o esforço seja feito a favor do planejamento familiar.  
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Parecer:   
   Prejudicada. A palavra "antinatalista", no artigo 49 do Substitutivo, atende a proposição da 
constituinte de maneira mais abrangente vedando programas com objetivos controlistas. 
 
 
   EMENDA:00766 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se o § 2o. do art. 50 do Substitutivo para:  
§ 2o. Os órgãos governamentais assegurarão  
programas de planejamento familiar em todos os  
Postos de Saúde do País.  
a) Será buscada ao mesmo tempo a melhoria das  
condições de trabalho dos cônjuges, e de  
habitação, saúde, educação, lazer e segurança das  
famílias. 
Justificativa:  
Ao se assegurar que, em todo Posto de Saúde do País se prestará esse serviço, era necessário 
separar as outras melhorias de condições, que não poderiam ser obrigação do Setor Saúde na 
administração pública.   
Parecer:   
   Prejudicada.  
O substitutivo já consagra a proposição. A maneira pela qual os órgãos governamentais vão 
assegurar os programas de planejamento familiar dependerá de regulamentação futura. 
 
   
   EMENDA:00794 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do art. 47 do  
anteprojeto constitucional a seguinte redação:  
"§ 1o. O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuito o processo  
de habilitação e a celebração." 
Justificativa:  
Ao inserir o casamento como forma própria de constituição de família, o parágrafo deixa claro que 
existe uma forma imprópria de família. 
Com o auxílio no Dicionário Aurélio, encontramos que impróprio, pode significar: indecoroso, 
indecente, inadequado, que não é justo, inoportuno, inconveniente. 
Logo, para que a Constituição não contemple discriminações deve ser retirado de seu texto a 
definição de que o casamento é uma forma própria da família.  
Parecer:   
   Aprovada.  
Acolhida integralmente. 
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   EMENDA:00821 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do Art. 50 a seguinte redação:  
§ 3o. - São vedadas práticas científicas ou  
experimentais que atentem contra o direito humano  
à vida, desde a concepção, à integridade física e  
à dignidade da pessoa. 
Justificativa: 
O avanço científico contemporâneo tem permitindo a realização das mais surpreendemos 
experiências, inclusive no ser humano.  
A imprensa tem, ultimamente, denunciado, que embriões humanos estão sendo modificados em 
laboratórios, em consequência de experiências no campo da genética. Cientistas que estão 
eliminando os embriões o estão fazendo porque, sem levar em conta nenhum princípio ético, não lhes 
atribuem os direitos próprios da pessoa humana, entre os quais se inclui o direito à vida.  
Para eliminar qualquer dúvida quanto à matéria, propomos que a Constituição vede qualquer prática 
cientifica ou experimental que atende contra o direito humano à vida.  
Parecer:   
   Prejudicada.  
Ao se consagrar a defesa da vida, no parágrafo 3o. do mesmo artigo no substitutivo, já se entende 
desde o momento da concepção quando ela tem início. 
 
 
   EMENDA:00856 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 49. 
Parecer:   
   Propomos a rejeição. A manutenção do dispositivo tem por objetivo evitar-se uma política 
controladora de forma coercitiva por parte do Estado ou de entidades privadas. 
 Justificativa: 
O art. 50 e seus parágrafos, os asseguram aos cônjuges o direito à livre determinação do número de 
filhos, e ao fixarem os limites da ação do estado no campo do planejamento familiar, tornam 
implicitamente redundante o conteúdo do Art. 49 cuja supressão propomos, também, pelas seguintes 
razões: 
I – A ordem democrática que pretendemos instaurar no País, expressão da vontade popular, é 
infensa à ingerência de qualquer iniciativa pública ou privada, destinada a obstruir o direito dos 
cidadãos na realização dos seus anseios mais caros; 
II – Explosiva como é a questão demográfica no Brasil, a manutenção do Art. 49, supérfluo como a 
que se argumenta, ensejaria, da parte dos que defendem a tese esdruxula, segundo a qual “a 
população brasileira deve crescer para preencher os vazios geográficos, “forte ponto de sustentação 
contrário ao planejamento familiar demográfico, apregoado nos parágrafos do Art. 50.  
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   EMENDA:00089 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 423 a seguinte redação:  
"§ 1o. O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua celebração." 
 Justificativa: 
A presente emenda retira do texto a expressão “sendo gratuito o processo de habilitação”, pois que o 
mesmo constitui oneroso expediente dos ofícios de Registro civil, que, de acordo com o art. 203, “são 
exercícios em caráter privado”, e necessitam, portanto, de emolumentos para cobrir as despesas de 
funcionários, impressos e diligências, necessários à execução desta incumbência. 
A atual legislação já assegura gratuidade dos atos de Registro Civil às pessoas carentes, sendo 
necessário que as pessoas mais aquinhoadas paguem tais serviços a fim de possibilitar o seu 
funcionamento. 
Há, portanto, um conflito nas disposições dos artigos 423 e 203, que esta emenda procura dirimir.  
 
   EMENDA:00123 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 423  
Dê-se ao " 1o., do artigo 423, a seguinte redação:  
"§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua celebração." 
Justificativa: 
Através desta emenda, propõe-se a retirada da expressão “é gratuito o processo da habilitação”, 
mantendo a gratuidade da celebração do casamento, a exemplo do texto constitucional vigente. 
Justifica-se a redação ora proposta uma vez que a habilitação para casamento representa um custo 
representativo para os ofícios de Registro Civil, os quais exercer em caráter privado tal serviço, com 
funcionários, impressos, prédio, e outras despesas necessárias. 
Outrossim, é incompatível a referida gratuidade com o disposto no artigo 203 e seus parágrafos, pois 
que Lei Complementar regulara a atividade de Registros Públicos e Lei Federal disporá os 
respectivos valores. 
As pessoas carentes já dispõem de dispositivos legal que as isenta de qualquer pagamento.  
   
   EMENDA:00154 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 423  
Dê-se ao § 1o., do artigo 423, a seguinte  
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redação "§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua celebração". 
Justificativa: 
A presente emenda retira do texto a expressão “sendo gratuito o processo de habilitação”, pois que o 
mesmo constitui oneroso expediente dos ofícios de Registro civil, que, de acordo com o art. 203, “são 
exercícios em caráter privado”, e necessitam, portanto, de emolumentos para cobrir as despesas de 
funcionários, impressos e diligências, necessários à execução desta incumbência. 
A atual legislação já assegura gratuidade dos atos de Registro Civil às pessoas carentes, sendo 
necessário que as pessoas mais aquinhoadas paguem tais serviços a fim de possibilitar o seu 
funcionamento. 
Há, portanto, um conflito nas disposições dos artigos 423 e 203, que esta emenda procura dirimir. 
   
   EMENDA:00374 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: § 5o. do art. 423  
Suprima-se o § 5o. do art. 423 do capítulo  
VII do Título IX do anteprojeto. 
Justificativa: 
A supressão que propomos visa compatibilizar o texto do art. 423 do anteprojeto com o dispositivo 
constante na alínea e do inciso V do art. 13 do capítulo I do Título II do anteprojeto. O dispositivo 
constante do § 5º do art. 423, que propomos suprimir, é contraditório com o constante na alínea e do 
inciso V do art.13. 
   
   EMENDA:00691 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 423  
Modifiquem-se as redações dos parágrafos 1o.  
e 5o. e suprima-se o parágrafo 3o. do artigo 423  
do Anteprojeto.  
Renumerem-se.  
Art. 423 - ..................................  
............................................  
§ 1o. - O casamento civil, no seu processo de  
habilitação e celebração, será gratuito.  
............................................  
§ 3o. - Suprimir  
............................................  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia e  
comprovada separação por mais de dois anos. 
Justificativa: 
Das modificações 
§ 1º 
A redação original é contraditória. 
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Ao enunciar que "o casamento civil é forma de constituição da família", contraria o artigo 13, V, que 
informa que a família é constituída pelo casamento ou por união estável. 
A nova redação, em consequência, deve se limitar à questão da habilitação e celebração do 
casamento. 
§ 5º 
A exigência de prévia separação judicial vem a manter um entrave burocrático que em nada atende 
aos interesses sociais. 
A lei deve facilitar a solução dos problemas. Sob pena de, em assim não sendo, se transformar em 
mais uma fonte de problemas. 
A separação simplesmente, de fato, ou judicial para os feitos que já transitaram em Juízo, preenche o 
espírito da norma. Atende a vocação dos mais respeitáveis doutrinadores do Direito. E, 
principalmente, se reveste numa forma que mais se aproxima do sentido que temos de Justiça. 
Da supressão 
§ 3º 
O texto constitucional deve evitar toda forma de redundância. 
O dispositivo cuja supressão é proposta trata de questão já disciplinada no próprio anteprojeto. 
Com efeito, o artigo 13, V, reconhece a união estável como forma de constituição da família. E no 
próprio artigo 423 há regras que facilitam a conversão dessa união em casamento. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação parcial da Emenda. Acatamos a redação proposta para o parágrafo 1o. do 
Art. 423, para compatibilizá-lo com o item V do art. 13. A supressão do parágrafo 3o., proposta, 
implica, dentro do espírito da Emenda, para fins de compatibilização com o referido item V, nova 
redação, nos seguintes termos:  
"O Estado protegerá a família constituída pela união estável entre o homem e a mulher, cabendo à lei 
facilitar sua conversão em casamento."  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00729 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 13, item V:  
"Art. 13 - ..................................  
V - A constituição da família, pelo  
casamento, baseada na igualdade entre o homem e a  
mulher, considerando-se a união estável como  
entidade familiar para efeito de proteção do estado". 
Justificativa: 
A redação do anteprojeto dispensa o casamento civil para a constituição da família e entra em 
contradição com o ART.423 e seu parágrafo 3° do mesmo substitutivo. 
A modificação de redação proposta visa não somente compatibilizar aqueles dispositivos como 
também manter a constituição da família pelo casamento civil. 
   
   EMENDA:01206 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 423, § 1o.  
O § 1o. do artigo 423 do anteprojeto passa a  
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ter a seguinte redação:  
Art. 423 - ..................................  
§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuito o processo  
de habilitação e a celebração, desde que o  
interessado afirme a impossibilidade de pagar as  
custas e emolumentos. 
 Justificativa: 
Destina-se a emenda à compatibilização com os artigos 199 e 203, que se refere à gratuidade da 
Justiça e à não oficialização ou não estatização dos cartórios de registros. 
 
   EMENDA:01333 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 425.  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) artigo 425 
 Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde.  
 
  
  EMENDA:01355 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 423 e seus parágrafos.  
O artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 423 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
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 A constituição da família foi matéria contemplada no art. 13 – Capítulo I do presente Anteprojeto, 
razão pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente 
redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
 
   EMENDA:01507 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Capítulo I:  
Artigo 13  
Inciso V  
A constituição da família, pelo casamento ou  
união estável, baseada na igualdade moral, social  
e jurídica entre o homem e a mulher. 
Justificativa:  
Essa redação pretende a proteção de ambos os cônjuges contra preconceitos machistas e feministas, 
ou de qualquer outra natureza, eliminando outras formas de privilégio além dos naturais, eliminando 
outras formas de privilégio além dos naturais e juridicamente concedidos à maternidade. 
Ver título II capítulo I artigo 13, inciso III item E.  
 
 
   EMENDA:01613 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 425  
O artigo 425 do anteprojeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 425 - A lei estabelecerá programas de  
planejamento familiar e a sua necessária  
implantação. 
Justificativa: 
O estabelecimento e a implantação de programas de planejamento familiar são matérias que 
necessitam ser amplamente detalhadas. A norma constitucional deve, apenas, prever a hipótese ou a 
necessidade de o planejamento ser feito. Cabe à lei ordinária disciplinar a matéria.  
 
 
   EMENDA:01614 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 423, parágrafo 5o.  
O parágrafo 5o. do artigo 423 do anteprojeto,  
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passa a ter a seguinte redação:  
Art. 423 - ..................................  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei. 
Justificativa: 
A parte final do parágrafo não é matéria constitucional. 
A parte inicial também padece do mesmo defeito mas deve ser mantida em homenagem à tradição 
do nosso Direito Constitucional.  
 
   EMENDA:01776 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o artigo 425, do Capítulo VII,  
passando a ter a seguinte redação:  
Art. 425 - O planejamento familiar, fundado  
nos princípios de paternidade livre a responsável,  
na dignidade e nos respeitos à vida, desde sua  
concepção até a morte natural, é decisão do casal,  
competindo ao Estado colocar à disposição da  
sociedade recursos educacionais, técnicos e  
científicos, para o exercício desse direito. 
Justificativa: 
O planejamento familiar foi objeto de longos debates em todas as subcomissões e, também, na 
Comissão Temática. Nesses debates, a matéria encontrou aprovação na maioria dos Constituintes, 
sendo incluída em vários anteprojetos apresentados pelas subcomissões. Portanto, a matéria deve 
ser incluída no Projeto de Constituição a ser discutido em plenário, e, para tanto, conto com a 
atenção do ilustre Relator.  
 
   
   EMENDA:01942 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 13, item V.  
O item V do artigo 13 do anteprojeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
V - A constituição da família pelo casamento  
ou por união estável entre o homem e a mulher,  
baseada na igualdade. 
Justificativa: 
 Nesta Emenda, apenas movimentos algumas palavras. Com tal movimentação, objetivamos 
defender a união regular e normal entre o homem e a mulher, como o próprio criador instituiu. Não 
somos partidários da adulteração do sexo, por estar nele uma das funções mais importantes da vida: 
a da reprodução da espécie.  
 
   EMENDA:02050 REJEITADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 423  
Acrescente-se ao Art. 423, o parágrafo 6o.,  
com a seguinte redação:  
Art. 423 - ..................................  
"§ 6o. - Os filhos, nascidos ou não da  
relação do casamento, bem como os adotivos, têm  
iguais direitos e qualificações, sendo proibidas  
quaisquer designações discriminatórias relativas à  
filiação, e não poderão ser abandonados. O  
abandono é caracterizado como crime contra o Estado." 
Justificativa: 
Alguém deve ser responsabilizado pelo abandono de uma criança.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição, porquanto a primeira proposição já está contida no art. 13, item V, alínea "c" 
do Anteprojeto.  
Quanto à caracterização do abandono de filho menor como crime contra o Estado, trata-se de 
emenda de mérito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02234 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 423, Parágrafo 5o.  
Dê-se ao Parágrafo 5o., do Artigo 423, a  
seguinte redação:  
Art. 423 ....................................  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em Lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de dois anos, ou  
comprovada separação de fato por mais de quatro  
anos ou, ainda, a qualquer tempo por requerimento,  
em juízo de quaisquer dos cônjuges, por comprovado  
adultério. 
Justificativa: 
  A possibilidade de se obter o divórcio por comprovado adultério, sem dúvida, é uma forma 
necessária, inclusive por preceito bíblico, sendo possível examinar-se nos livros sagrados, conforme 
cita em “Matheus” – Capítulo 19- Versículo 9° (Edição Revista e Atualizada no Brasil, da Sociedade 
Bíblica do Brasil), onde Jesus disse: “Eu, porém vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por 
causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério,... “. A possibilidade primeira 
e, diríamos quase que única, devia restringir-se à prática de adultério. O homem e a mulher deixam 
seus lares de origem, para formarem um novo lar. Consequentemente “tornam-se uma só carne”, 
conforme ensinamentos milenares. A prática do divórcio, surge, porém, pela aparição da prática do 
adultério, logo esta possibilidade não pode estar excluída do texto que fala sobre o divórcio. 
   
 EMENDA:02557 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 423  
Dê-se ao § 1o, do artigo 423, a seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família sendo gratuita a sua  
celebração. 
Justificativa: 
Esta emenda retira do texto a expressão “sendo gratuito o processo de habilitação”, pois a mesma 
fere o princípio de isonomia e equidade, na mesma categoria de servidores. Isto porque  
o Art. 203, § 3º, prevê a cobrança de custas e emolumentos para todos os atos registrais e notariais.  
 
   EMENDA:02576 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 425.  
Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) artigo 425 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido n o capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde.  
 
   
   EMENDA:02577 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 423 e seus parágrafos.  
O artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Ar. 423 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições:  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
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demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
A constituição da família foi matéria contemplada no art. 13 – Capítulo I do presente Anteprojeto, 
razão pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente 
redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
 
   EMENDA:02743 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 425.  
Suprima-se do anteprojeto:  
a) artigo 425 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inscrito no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde.  
   
   EMENDA:02798 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 423, § 5o.  
O § 5o. do artigo 423, do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
" Art. 423 - ................................  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de um ano, ou  
comprovada separação de fato por mais de três anos." 
Justificativa: 
A alteração na redação do dispositivo, tem por objetivo diminuir em um ano os prazos ali 
estabelecidos, considerando-se que uma vez ocorrida a separação judicial, é razoável o período de 
um ano para a dissolução definitiva, como também após o prazo de três anos da separação de fato.  
 
   EMENDA:02939 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Acrescente-se artigo, antes do 425, Capítulo  
VII, "Da Família, do Menor e do Idoso":  
"Art. - O planejamento familiar, fundado nos  
princípios da dignidade humana e no respeito à  
vida desde o instante da concepção, é decisão do  
casal, competindo ao Estado colocar à disposição  
da sociedade recursos educacionais, técnicos e  
científicos recomendados pela medicina, para o  
exercício desse direito." 
Justificativa: 
Trata-se de princípio dos mais sérios e importantes, devendo fazer parte integrante da Constituição. 
O planejamento familiar não pode ser implantado sem levar em conta o respeito e a liberdade. 
 
   
   EMENDA:02940 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do Art. 423, Capítulo VII -  
"Da Família, do Menor e do Idoso" a seguinte redação:  
"Art. 423. - ................................  
§ 1o. - O casamento é a forma própria de  
constituição da família, sendo gratuito o processo  
de habilitação e a celebração." 
Justificativa: 
 A emenda visa a restabelecer a redação original do anteprojeto da subcomissão, no que se refere à 
indicação do casamento como forma própria para constituição da família. 
É necessário que se defina, claramente, que o casamento é que se constitui na forma própria de 
constituição de família.  
 
   EMENDA:03266 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 423 e seus parágrafos.  
O artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 423 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
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por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
 A constituição da família foi matéria contemplada no art. 13 – Capitulo I do presente Anteprojeto, 
razão pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente 
redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos. 
 
   EMENDA:03269 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 425.  
Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) artigo 425 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde.  
 
 
   EMENDA:03462 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositiva Emendado: Artigo 425.  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) artigo 425 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde.  
 
 
   EMENDA:03465 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 423 e seus parágrafos.  
O artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
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Art. 423 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - Será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
4o. - a legislação ordinária regulamentará a  
dissolução do casamento. 
Justificativa: 
A constituição da família foi matéria contemplada no art. 13 – Capitulo I do presente Anteprojeto, 
razão pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente 
redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
 
   EMENDA:03595 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 425.  
Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) Artigo 425 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde.  
 
   
   EMENDA:03598 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 423 e seus parágrafos.  
O artigo 423 e seus parágrafos possam a ter a seguinte redação:  
Art. 423 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 423 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
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civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada por  
qualquer um dos pais ou responsável legal e seus  
dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
 À Constituição da família foi matéria contemplada no art. 13 - Capítulo I do presente Anteprojeto, 
razão pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente 
redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
   
   EMENDA:03753 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Suprima-se do anteprojeto  
a) art. 425 
Justificativa: 
A matéria tratada neste artigo, já foi contemplada, de modo conveniente, no capítulo relativo à 
Família, ao Menor e ao Idoso, em face de tratar-se de assunto referente a programas integrais de 
saúde.  
 
 EMENDA:03812 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 423, Parágrafo 5o.  
O Parágrafo 5o., do art. 423, Capítulo VII,  
passa ter a seguinte redação:  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de cinco anos, ou  
comprovação separação de fato ou não. 
Justificativa: 
Considerando que a união de dois indivíduos já, por natural, é difícil de convivência, é justo que as 
partes contem com um prazo mínimo de cinco anos para concluírem que não é mais possível a sua 
união.  
   
   EMENDA:04096 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
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Texto:   
   Alterar o texto do inciso V, do artigo 13,  
dando-se a seguinte redação:  
V) A constituição de família, pelo casamento,  
baseado na igualdade entre o homem e a mulher. 
  Justificativa: 
Não mais se justifica a ocorrência de constituição de família por simples união estável, quando no 
próprio inciso V, letra “e”, está previsto que a lei não limitará o número de dissoluções da sociedade 
conjugal, e novos casamentos, remetendo-se à lei ordinária outras formas de união.  
 
   EMENDA:04284 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 423  
Dê-se ao § 1o., do artigo 423 a seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua celebração. 
Justificativa: 
Este parágrafo no que diz respeito à expressão abordada, incompatibiliza com o artigo 203, § 3o, vez 
que fica estipulado nesse artigo, que a cobrança de custas e emolumentos é para todos os atos 
notariais e registrais. A isenção de custas e emolumentos fere o princípio de equidade, na mesma 
categoria de servidores.  
 
   EMENDA:04295 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se parágrafo sexto ao art. 423, com a  
seguinte redação:  
§ 6o. - a lei não limitará o número de  
dissoluções de sociedade conjugal. 
Justificativa: 
A presente emenda visa à inclusão da matéria em seu próprio capítulo e não no art.13, onde a 
mesma foi originariamente tratada.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda e, pois, propomos a transposição da alínea "e" do item V do art. 
13 para o art. 423, onde será consubstanciada no parágrafo 6o. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04654 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 13, inciso V.  
O inciso V do Artigo 13 do anteprojeto, passa  
ter a seguinte redação:  
Art. 13 - ...............................  
V - A constituição da família, pelo casamento  
ou por união estável entre o homem e a mulher. 
Justificativa: 
O texto Constitucional deve prever, de forma clara e insofismável, a condição essencial ao 
estabelecimento de vínculo matrimonial.  
   
   EMENDA:04731 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   a) Suprimam-se os dispositivos seguintes:  
- no art. 13, a alínea "a" do item I; o item  
V e suas alíneas;  
- no art. 14, o item 22;  
- no art. 359, o caput e o § 1o.; e  
b) substitua-se o Capítulo VII - Da Família,  
do Menor e do Idoso - pelo seguinte:  
Capítulo VII  
Da Família, do Menor e do Idoso  
Art. 423 - A família, base da sociedade, tem  
direito à especial proteção social econômica e  
jurídica do Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento civil é a forma própria  
de constituição da família, sendo gratuito o  
processo de habilitação e a celebração.  
§ 2o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 3o. - Para efeito da proteção do Estado, é  
reconhecida a união estável entre o homem e a  
mulher, como entidade familiar. A lei facilitará  
sua conversão em casamento.  
§ 4o. - Estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação, por mais de dois anos, ou comprovada  
separação de fato por mais de quatro anos.  
Art. 424 - Os direitos e deveres referentes à  
sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo  
homem e pela mulher.  
§ 1o. - Os filhos, nascido ou não da relação  
do casamento, bem como os adotivos têm iguais  
direitos e qualificações.  
§ 2o. - Os pais têm o direito, o dever e a  
obrigação de manter e educar os filhos menores, e  
de amparar os enfermos de qualquer idade, e os  
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filhos maiores têm o dever de auxiliar e amparar  
os pais e a obrigação de o fazer na velhice,  
carência ou enfermidade destes.  
§ 3o. - A lei regulará a investigação da  
paternidade, mediante ação civil, privada ou  
pública, sendo assegurada gratuidade dos meios  
necessários à sua comprovação quando houver  
carência de recursos dos interessados.  
§ 4o. - Agressões físicas e psicológicas, na  
constância das relações familiares, serão punidas  
na forma da lei penal, através de ação pública ou privada.  
Art. 425 - É assegurado aos cônjuges o  
direito à livre determinação do número de filhos.  
§ 1o. - Compete ao Estado colocar à  
disposição da sociedade e do casal recursos  
educacionais, técnicos e científicos que não  
atendem contra a integridade física e a vida  
humana desde a concepção para o exercício do  
direito assegurado no "caput" deste artigo.  
§ 2o. - Os órgãos públicos e privados somente  
poderão implantar programas de planejamento  
familiar que tenham também em vista a melhoria das  
condições de trabalho dos cônjuges, e de  
habilitação, saúde, educação, lazer e segurança  
das famílias.  
Art. 426 - a família será preservada de  
qualquer forma compulsória de controle externo, de  
natureza política, religiosa ou racial.  
art. 427 - É dever do Estado e da sociedade  
proteger o menor, sem distinção ou discriminação  
por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião,  
origem, nascimento ou qualquer outra condição sua  
ou de família, e assegurar-lhe os seguinte direitos:  
I - à vida, desde sua concepção, à saúde e à  
alimentação, à educação, ao lazer, à habitação, à  
profissionalização e à convivência familiar e  
comunitária;  
II - à assistência social, sendo ou não seus  
pais ou responsáveis contribuinte do sistema  
previdenciário.  
III - à assistência especial, caso esteja em  
situação irregular, sem prejuízo da  
responsabilidade civil ou penal dos pais ou  
responsável.  
IV - à imputabilidade penal até os dezoito anos.  
§ 1o. - A lei regulará os casos de  
internamento do menor infrator, garantindo-lhe  
ampla defesa.  
§ 2o. - O abandono de filho menor é crime  
contra o Estado.  
§ 3o. - A lei punirá os atos de violência,  
abuso, opressão e exploração praticados contra o menor.  
§ 4o. - A lei determinará a competência da  
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios, na elaboração e execução de políticas  
e programas destinados à assistência devida à  
gestante, à nutriz e ao menor.  
Art. 428 - O trabalho do menor será regulado  
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em legislação especial, obedecidas as seguintes normas:  
I - é vedado, ao menor de dezoito anos, o  
trabalho noturno ou em locais perigosos ou insalubres;  
II - é vedado ao menor de quatorze anos o  
ingresso no mercado de trabalho, salvo em  
condições de aprendiz, a partir dos dez anos, por  
período nunca superior a três horas diárias;  
III - será estimulada, para os menores da  
faixa de dez a quatorze anos, a preparação ao  
trabalho, em instituições especializadas, onde  
lhes serão assegurados a alimentação e os cuidado  
com a saúde.  
Art. 429 - a doação e o acolhimento do menor  
serão assistidos pelo Poder Público, na forma da lei.  
§ 1o. - A adoção por estrangeiro será  
permitida nos casos e condições previstos em lei.  
§ 2o. - A lei estabelecerá o período de  
licença de trabalho, devido ao adotante, para fins  
de adaptação ao adotado.  
§ 3o. - O acolhimento do menor em situação  
irregular, saber a forma de guarda, será  
estimulado pelos Poderes Públicos, com a  
assistência jurídica e incentivos fiscais e  
subsídios na forma da lei.  
Art. 430 - O Estado e a sociedade têm o dever  
de amparar as pessoas idosas, mediante políticas e  
programas que assegurem participação na  
comunidade, defendam sua saúde e bem-estar,  
preferencialmente em seus próprios lares, e  
impeçam discriminação de qualquer natureza.  
§ 1o. - Será garantida por lei pensão, por  
morte de um dos cônjuges, ao cônjuge sobrevivente  
ou aos demais dependentes, de valor não inferior  
ao da remuneração ou dos vencimentos ou dos  
proventos de aposentadoria do cônjuge falecido;  
§ 2o. - a manutenção do benefício estatuído  
no parágrafo anterior, em caso de novas núpcias do viúvo.  
§ 3o. - São desobrigados do pagamento de  
tarifa de transporte coletivo de passageiros  
urbanos os cidadãos brasileiros em idade superior  
a sessenta e cinco anos. 
Justificativa: 
A supressão dos dispositivos mencionados, que se apresentam disseminados no texto, baseia-se, 
principalmente, em que eles devem ser tratados de forma harmônica no Capítulo referente à Família 
ao menor e ao idoso. Além disso, tais dispositivos são incompatíveis com a proposta da maioria dos 
constituintes participantes da Comissão VIII. 
Ao recuperar o texto originado na citada Comissão, temos por objetivo resguardar princípios que 
representam as aspirações da sociedade brasileira. Nossa responsabilidade de constituintes é 
respeitar os resultados da Intensa pesquisa realizada junto à opinião pública através do “Projeto 
Constituinte”, e aos debates com entidades especializados. Cumpre-nos ressaltar que o texto foi 
resultado, também, da avaliação cuidadosa das sugestões de normas apresentadas pelos próprios 
Constituintes.  
 
   EMENDA:04863 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 425  
Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) Artigo 425 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no Capitulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no Capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde.  
 
   
   EMENDA:04872 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 423 e seus parágrafos.  
O artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 423 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa:   
A constituição da família foi matéria contemplada no art. 13- Capitulo I do presente Anteprojeto, razão 
pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
  
  EMENDA:04926 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 3o. do art. 44, a expressão  
"A Lei facilitará sua conversão em casamento." 
  Justificativa: 
Não podemos correr o risco de, na legislação ordinária, serem criados mecanismos que possam 
impor ao indivíduo qualquer constrangimento nas suas relações pessoais e afetivas, daí a 
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necessidade de supressão.  
   
 EMENDA:04927 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   O § 5o. do Art. 423 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 423 ....................................  
§ 5o. O casamento pode ser dissolvido uma vez  
ou mais pelo divórcio, independentemente de prévia  
separação judicial" 
Justificativa: 
O anteprojeto dispõe que o casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que 
haja prévia separação judicial por mais de dois anos, ou comprovada separação de fato de mais de 
quatro anos. 
A realidade brasileira nos mostra, no cotidiano, inúmeros casos de separação e, diante disso, 
insistimos em que o princípio constitucional deva contemplar o divórcio, como forma de dissolução do 
casamento, independente de prévia separação judicial. 
A lei não pode nem deve oferecer qualquer obstáculo, quando o que está em jogo são os desejos, os 
sentimentos, e a liberdade de se tentar uma nova relação e ser feliz, por parte de cada indivíduo. 
   
   EMENDA:05030 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução no. 01/87 CS).  
Suprima-se o § 5o. do art. 423. 
Justificativa: 
 A matéria está melhor e mais concisamente regulada pela alínea e, do inciso V do Art. 13. 
 
   EMENDA:05159 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) artigo 425. 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado e 
programas integrais de saúde.  
 
  
  EMENDA:05162 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   O art. 423 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 423 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
A Constituição da Família foi matéria contemplada no art. 13 - Capítulo I do presente Anteprojeto, 
razão pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente 
redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos. 
 
   EMENDA:05173 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do art. 423 a seguinte redação:  
"Art. 423. ..................................  
§ 5o. O casamento poderá ser dissolvido  
mediante acordo das partes, e homologação da justiça." 
  Justificativa: 
Com a instituição no Art. 13 deste anteprojeto, de que a lei não limitará o número de dissoluções da 
sociedade conjugal, achamos que a manutenção doa atual dispositivo, determinação de tempo para a 
separação, cria uma situação análoga. Dessa forma, propomos que desde que ambas partes estejam 
de acordo, a justiça homologará imediatamente a dissolução do casamento. 
 
   EMENDA:05441 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.  
423, 424, 426, 428, dando-se nova redação ao  
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Capítulo VII:  
Da família, do menor e do idoso  
Art. - A família, base da sociedade, tem  
direito à especial proteção social, econômica e  
jurídica do Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuito o processo  
de habilitação e a celebração.  
§ 2o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 3o. - Para efeito da proteção do Estado, é  
reconhecida a união estável entre o homem e a  
mulher, como entidade familiar. A lei facilitará  
sua conversão em casamento.  
§ 4o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de dois anos, ou  
comprovada separação de fato por mais de quatro anos.  
Art. - Os pais têm o direito, e o dever de  
manter e educar os filhos menores, e de amparar os  
enfermos de qualquer idade; e os filhos maiores  
têm o dever de auxiliar e amparar os pais e a  
obrigação de o fazer na velhice, carência ou  
enfermidade destes.  
Art. - Os órgãos públicos e privados somente  
poderão implantar programas de planejamento  
familiar que tenham também em vista a melhoria das  
condições de trabalho dos cônjuges, e de  
habitação, saúde, educação, lazer e segurança das  
famílias.  
Art. - É dever do Estado e da sociedade  
proporcionar ao menos assistência especial.  
Art. - Será estimulada, para os menores de  
faixa de dez a quatorze anos, a preparação para o  
trabalho, em instituições especializadas, onde  
lhes serão assegurados a alimentação e os cuidados  
com a saúde.  
Art. - A adoção e o acolhimento de menor  
serão assistidos pelo Poder Público, na forma da lei.  
§ 1o. - A adoção por estrangeiro será permitida.  
§ 2o. - O acolhimento de menor em situação  
irregular, sob a forma de guarda, será estimulada  
pelos Poderes Públicos, com assistência jurídica,  
incentivos fiscais e subsídios na forma da lei.  
Art. - Estado e a sociedade têm o dever de  
amparar as pessoas idosas, mediante políticas e  
programas que assegurem participação na  
comunidade; defendam sua saúde e bem-estar,  
preferencialmente em seus próprios lares; e  
impeçam discriminação de qualquer natureza.  
Art. - São desobrigados do pagamento da  
tarifa de transporte coletivo de passageiros  
urbanos os cidadãos brasileiros em idade superior  
a sessenta e cinco anos. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à comissão de 
sistemática. 
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Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-os de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma constituição. 
   
   EMENDA:05601 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 423 e seus parágrafos.  
O artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 423 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - Será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - Estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou dos pais ou  
responsável legal e seus dependentes,  
consanguíneos ou não.  
§ 4o. - A legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
A constituição da família foi matéria contemplada no art. 13 - Capítulo do presente Anteprojeto, razão 
pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
 
   EMENDA:05603 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 425.  
Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) artigo 425. 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde.  
 

___________________________________________________________________ 
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FASE M 

   EMENDA:00078 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 416  
Dê-se ao § 1o., do art. 416, a seguinte redação:  
" § 1o.- O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua  
celebração." 
Justificativa: 
A presente emenda retira do texto a expressão “sendo gratuito o processo de habilitação, pois que o 
resto constitui oneroso expediente dos Ofícios de Registro Civil, que, de acordo com o art. 199, “são 
exercidos em caráter privado”, e necessitam, portanto, de emolumentos para cobrir as despesas de 
funcionários, impressos e diligências, necessários à execução desta incumbência. 
A atual legislação já assegura gratuidade dos atos de Registro Civil às pessoas carentes, sendo 
necessário que as pessoas mais aquinhoadas paguem tais serviços a fim de possibilitar o seu 
funcionamento. 
Há, portanto, um conflito nas disposições dos artigos 416 e 199 que esta emenda procura dirimir.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00112 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 416  
Dê-se ao § 1o., do artigo 416, a seguinte redação:  
"§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua  
celebração." 
Justificativa: 
Através desta emenda, propõe-se a retirada da expressão “é gratuito o processo da habilitação”, 
mantendo a gratuidade da celebração do casamento, a exemplo do texto constitucional vigente. 
Justifica-se a redação ora proposta uma vez que a habilitação para casamento representa um custo 
representativo para os ofícios de Registro Civil, os quais exercer em caráter privado tal serviço, com 
funcionários, impressos, prédio, e outras despesas necessárias. 
Outrossim, é incompatível a referida gratuidade com o disposto no artigo 203 e seus parágrafos, pois 
que Lei Complementar regulara a atividade de Registros Públicos e Lei Federal disporá os 
respectivos valores. 
As pessoas carentes já dispõem de dispositivos legal que as isenta de qualquer pagamento.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
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Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00141 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 416  
Dê-se ao § 1o., do artigo 416, a seguinte  
redação § 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua  
celebração". 
Justificativa: 
A presente emenda retira do texto a expressão “sendo gratuito o processo de habilitação”, pois que o 
mesmo constitui oneroso expediente dos ofícios de Registro civil, que, de acordo com o art. 203, “são 
exercícios em caráter privado”, e necessitam, portanto, de emolumentos para cobrir as despesas de 
funcionários, impressos e diligências, necessários à execução desta incumbência. 
A atual legislação já assegura gratuidade dos atos de Registro Civil às pessoas carentes, sendo 
necessário que as pessoas mais aquinhoadas paguem tais serviços a fim de possibilitar o seu 
funcionamento. 
Há, portanto, um conflito nas disposições dos artigos 423 e 203, que esta emenda procura dirimir.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:00341 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: - § 5o. do art. 416  
Suprima-se o § 5o. do art. 416 do capítulo  
VII do Título IX do projeto. 
Justificativa: 
A supressão que propomos visa compatibilizar o texto do art. 423 do anteprojeto com o dispositivo 
constante na alínea e do inciso V do art. 13 do capítulo I do Título II do anteprojeto. O dispositivo 
constante do § 5º do art. 423, que propomos suprimir, é contraditório com o constante na alínea e do 
inciso V do art.13. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. A exigência de prévia separação judicial para a dissolução da 
sociedade conjugal e a fixação de prazo mínimo para a celebração de novo casamento são 
condições para que os cônjuges realizem decisão amadurecida quanto à intenção de se divorciarem. 
   
   EMENDA:00347 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do art. 416 a seguinte redação:  
Art. 416 ....................................  
§ 6o. A dissolução da sociedade conjugal se  
limitará de conformidade com a lei. 
Justificativa: 
A instituição do divórcio deu-se tão somente para tranquilizar a família que em decorrência da sua 
indissolubilidade dificultava a propriedade de uma vida conjugal plena em decorrência de casos 
ocorridos e que não podiam ser solucionados, todavia com o divórcio tais situações foram 
regularizadas, e se querer liberar o divórcio para mais de uma vez seria uma atitude impensada que 
colocaria em risco a estabilidade da própria família, o que não interessa nem para os seus membros 
nem para a sociedade  
Parecer:   
   Aprovamos a emenda no mérito.  
Por entender que a matéria é pertinente à legislação ordinária, preferimos eliminar do texto 
constitucional qualquer referência ao número de dissoluções da sociedade conjugal. 
   
   EMENDA:00635 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVIO EMENDADEO ARTIGO 416  
Modifiquem-se as redações dos parágrafos 1o.  
e 5o. e suprima-se o parágrafo 3o. do artigo 416  
do Anteprojeto.  
Renumerem-se.  
Art. 416. ..................................  
............................................  
§ 1o. O casamento civil, no seu processo de  
habilitação e celebração, será gratuito.  
............................................  
§ 3o. Suprimir  
............................................  
§ 5o. O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia e  
comprovada separação por mais de dois anos. 
Justificativa: 
Das modificações 
§ 1º 
A redação original é contraditória. 
Ao enunciar que "o casamento civil é forma de constituição da família", contraria o artigo 13, V, que 
informa que a família é constituída pelo casamento ou por união estável. 
A nova redação, em consequência, deve se limitar à questão da habilitação e celebração do 
casamento. 
§ 5º 
A exigência de prévia separação judicial vem a manter um entrave burocrático que em nada atende 
aos interesses sociais. 
A lei deve facilitar a solução dos problemas. Sob pena de, em assim não sendo, se transformar em 
mais uma fonte de problemas. 
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A separação simplesmente, de fato, ou judicial para os feitos que já transitaram em Juízo, preenche o 
espírito da norma. Atende a vocação dos mais respeitáveis doutrinadores do Direito. E, 
principalmente, se reveste numa forma que mais se aproxima do sentido que temos de Justiça. 
Da supressão 
§ 3º 
O texto constitucional deve evitar toda forma de redundância. 
O dispositivo cuja supressão é proposta trata de questão já disciplinada no próprio anteprojeto. 
Com efeito, o artigo 13, V, reconhece a união estável como forma de constituição da família. E no 
próprio artigo 423 há regras que facilitam a conversão dessa união em casamento. 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no que se refere às sugestões relacionadas aos parágrafos 1o. e 3o. do 
Artigo 416. Quanto ao parágrafo 5o., julgamos inoportuno alterá-lo. 
   
   EMENDA:01113 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 416, § 1o.  
O § 1o. do artigo 416 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 416 - ..................................  
§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuito o processo  
de habilitação e a celebração, desde que o  
interessado afirme a impossibilidade de pagar as  
custas e emolumentos. 
Justificativa: 
Destina-se a emenda à compatibilização com os artigos 199 e 203, que se refere à gratuidade da 
Justiça e à não oficialização ou não estatização dos cartórios de registro. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
 
   EMENDA:01238 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 418.  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) artigo 418 
Justificativa:  
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   No propósito de simplificar o texto constitucional, somos pelo acolhimento da emenda. 
 
   EMENDA:01258 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 416 e seus parágrafos.  
O artigo 416 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 416 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se o proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
A Constituição da família foi matéria contemplada no art. 13- Capítulo I do presente Anteprojeto, 
razão pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente 
redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no que se refere: à proteção que o Estado deve oferecer à família, inclusive 
àquela constituída por união estável; ao casamento religioso; à gratuidade do processo habilitação e 
celebração do casamento.  
No que se refere à dissolução da sociedade conjugal, optamos pela manutenção, no texto 
constitucional, da norma que estabelece os prazos para que se possa consumar o divórcio. 
    
EMENDA:01510 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 418  
O artigo 418 do anteprojeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 418 - A lei estabelecerá programas de  
planejamento familiar e a sua necessária implantação. 
Justificativa:  
O estabelecimento e a implantação de programas de planejamento familiar são matérias que 
necessitam ser amplamente detalhadas. A norma constitucional deve, apenas, prever a hipótese ou a 
necessidade de o planejamento ser feito. Cabe à lei ordinária disciplinar a matéria. 
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Parecer:   
   O texto proposto será uma consequência dos princípios estabelecidos no texto constitucional. Pela 
aprovação parcial. 
 
   EMENDA:01511 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 416, parágrafo 5o.  
O parágrafo 5o. do artigo 416 do anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 416 - ..................................  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei. 
Justificativa: 
A parte final do parágrafo não é matéria constitucional. 
A parte inicial também padece do mesmo defeito mas deve ser mantida em homenagem à tradição 
do nosso Direito Constitucional.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. A exigência de prévia separação judicial para a dissolução da 
sociedade conjugal e a fixação de prazo mínimo para a celebração de novo casamento são 
condições para que os cônjuges realizam decisão amadurecida quanto à intenção de se divorciarem.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:01666 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o artigo 418, do Capítulo VII,  
passando a ter a seguinte redação:  
Art. 418 - O planejamento familiar, fundado  
nos princípios de paternidade livre a responsável,  
na dignidade e no respeito à vida, desde sua  
concepção até a morte natural, é decisão do casal,  
competindo ao Estado colocar à disposição da  
sociedade recursos educacionais, técnicos e  
científicos, para o exercício desse direito. 
Justificativa:  
O planejamento familiar foi objeto de longos debates em todas as subcomissões e, também, na 
Comissão Temática. Nesses debates, a matéria encontrou aprovação na maioria dos Constituintes, 
sendo incluída em vários anteprojetos apresentados pelas subcomissões. Portanto, a matéria deve 
ser incluída no Projeto de Constituição a ser discutido em plenário, e, para tanto, conto com a 
atenção do ilustre Relator. 
Parecer:   
   A redação proposta pela emenda visa a estabelecer princípios para o planejamento familiar, 
melhorando o texto do Projeto. 
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   EMENDA:01932 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 416  
Acrescente-se ao Art. 416, o parágrafo 7o.,  
com a seguinte redação:  
Art. 416 - ..................................  
" § 7o. - Os filhos, nascidos ou não da  
relação do casamento, bem como os adotivos, têm  
iguais direitos e qualificações, sendo proibidas  
quaisquer designações discriminatórias relativas à  
filiação, e não poderão ser abandonados. O  
abandono é caracterizado como crime contra o Estado." 
Justificativa: 
Alguém deve ser responsabilizado pelo abandono de uma criança.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda no que concerne à igualdade de direitos e qualificação dos 
filhos, nascidos ou não da relação do casamento, bem como os adotivos, preferindo, no entanto, 
fazer constar do texto constitucional redação diferente da proposta.  
Quanto à sugestão relativa ao abandono, julgamo-la pertinente à legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02105 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 416, Parágrafo 5o.  
Dê-se ao Parágrafo 5o., do Artigo 416, a  
seguinte redação:  
Art. 416 ....................................  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em Lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de dois anos, ou  
comprovada separação de fato por mais de quatro  
anos ou, ainda, a qualquer tempo por requerimento,  
em juízo de quaisquer dos cônjuges, por comprovado adultério. 
Justificativa: 
 A possibilidade de se obter o divórcio por comprovado Adultério, sem dúvida, é uma forma 
necessária, inclusive por preceito bíblico, sendo possível examinar-se nos livros sagrados, conforme 
cita em “Matheus” – Capítulo 19- Versículo 9° (Edição Revista e Atualizada no Brasil, da Sociedade 
Bíblica do Brasil), onde Jesus disse: “Eu, porém vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por 
causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério,... “. A possibilidade primeira 
e, diríamos quase que única, devia restringir-se à prática de adultério. O homem e a mulher deixam 
seus lares de origem, para formarem um novo lar. Consequentemente “tornam-se uma só carne”, 
conforme ensinamentos milenares. A prática do divórcio, surge, porém, pela aparição da prática do 
adultério, logo esta possibilidade não pode estar excluída do texto que fala sobre o divórcio 
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Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. Independentemente do motivo que dá origem à separação judicial 
ou à separação de fato, torna-se necessário prazo mínimo para a celebração de novo casamento, 
para que as partes realizem decisão amadurecida quanto à intenção de se divorciarem. 
   
   EMENDA:02392 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda modificativa 416, § 6o.  
Emenda ao art. 12  
Dê-se à alínea ao art. 416, § 6o. do Projeto,  
a seguinte redação:  
e) A sociedade conjugal poderá ser dissolvida  
forma da lei. 
Justificativa: 
A constituição deve assegurar a dissolução de sociedade conjugal na forma da lei, sem cogitar do 
número de soluções, que o texto do Projeto deseja.  
Parecer:   
   Aprovamos a emenda no mérito.  
Por entender que a matéria é pertinente à legislação ordinária, preferimos eliminar do texto 
constitucional qualquer referência ao número de dissoluções da sociedade conjugal. 
   
   EMENDA:02414 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 416  
Dê-se ao § 1o., do artigo 416, a seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família sendo gratuita a sua  
celebração. 
Justificativa: 
Esta emenda retira do texto a expressão “sendo gratuito o processo de habilitação”, pois a mesma 
fere o princípio de isonomia e equidade, na mesma categoria de servidores. Isto porque  
o Art. 203, § 3º, prevê a cobrança de custas e emolumentos para todos os atos registrais e notariais 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:02434 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 145  

 

Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMEMNDADO: Artigo 416 e seus parágrafos.  
O artigo 416 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 416 - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições:  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
A constituição da família foi matéria contemplada no art. 12 – Capítulo I do presente Anteprojeto, 
razão pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente 
redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no que diz respeito à proteção da família, ao casamento civil e religioso.  
Julgamos, porém, inoportuno remeter à legislação ordinária a regulamentação da dissolução do 
casamento, sem que o texto constitucional fixe princípios sobre a matéria. 
 
 
   EMENDA:02594 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 418.  
Suprima-se do anteprojeto:  
a) artigo 418 
Justificativa:  
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
conveniente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde. 
Parecer:   
   No propósito de simplificar o texto constitucional, somos pelo acolhimento da emenda. 
 
   
   EMENDA:02648 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 416, § 5o.  
O § 5o. do artigo 416, do projeto passa a  
ter a seguinte redação:  
" Art. 416 - ................................  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de um ano, ou  
comprovada separação de fato por mais de três anos." 
Justificativa: 
A alteração na redação do dispositivo, tem por objetivo diminuir em um ano os prazos ali 
estabelecidos, considerando-se que uma vez ocorrida a separação judicial, é razoável o período de 
um ano para a dissolução definitiva, como também após o prazo de três anos da separação de fato.  
Parecer:   
   Julgamos inoportuna a redução dos prazos previstos no Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, tendo em vista que os prazos ali indicados já são menores dos que os atualmente 
em vigor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02786 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 416, Capítulo VII, "Da  
Família, do Menor e do Idoso", a seguinte redação:  
"Art. 416. ..................................  
§ 1o. O casamento é a forma própria de  
constituição da família, sendo gratuito o processo  
de habilitação e a celebração." 
Justificativa:  
A emenda visa a restabelecer a redação original do anteprojeto da Subcomissão, no que se refere à 
indicação do casamento como forma própria para constituição da família. 
É necessário que se defina, claramente, que o casamento é que se constitui na forma própria de 
constituição da família.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:02788 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
Suprima-se a letra "e" do inciso V do artigo 12 do Projeto. 
Justificativa: 
Remeter a matéria à legislação ordinária, parece-me o mais oportuno. A sociedade conjugal não diz 
respeito apenas aos seus membros vez que tem repercussões no todo da sociedade. Sua 
estabilidade também interessa ao Estado. Não vejo como ser do interesse dos cônjuges, da 
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sociedade e do próprio Estado abrir-se uma tão larga avenida para a dissolução da sociedade 
conjugal. 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda, por entender que a limitação ou não do número de dissoluções da sociedade 
conjugal deve ser remetida à legislação ordinária que disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:03086 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 416 e seus parágrafos.  
O artigo 416 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 416 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
A constituição da família foi matéria contemplada no art. – Capítulo I do presente Projeto, razão pela 
qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente redação.  
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no que respeita à proteção da família, ao casamento civil e religioso. 
Julgamos, porém, inoportuna a remissão à lei ordinária da faculdade de estabelecer os princípios 
relativos à dissolução da sociedade conjugal.  
Pela aprovação parcial. 
 
   EMENDA:03089 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 418.  
Suprimam-se do Projeto:  
a) artigo 418 
Justificativa: 
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O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
conveniente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda e pela consequente supressão do texto constitucional do 
dispositivo indicado.  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:03265 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositiva Emendado: Artigo 418.  
Suprima-se do projeto:  
a) artigo 418 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
conveniente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda. Optamos, assim, pela supressão do dispositivo mencionado do 
texto constitucional.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:03268 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 416 e seus parágrafos.  
O artigo 416 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 416 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - Será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará a  
dissolução do casamento. 
Justificativa: 
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A constituição da família foi matéria contemplada no art. – Capítulo I do presente Projeto, razão pela 
qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente redação.  
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no que respeito à proteção da família, ao casamento civil e religioso. 
Julgamos, porém, inoportuna a remissão à lei ordinária da faculdade de estabelecer os princípios 
relativos à dissolução da sociedade conjugal.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03383 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 416 e seus parágrafos.  
O artigo 416 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 416 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada por  
qualquer um dos pais ou responsável legal e seus  
dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
O controle à pesquisa já está contido no item VIII, do artigo 347, o planejamento familiar deve ser um 
dos objetos da assistência integral à saúde individual e coletiva, com comtemplando no inciso II do 
artigo citado e, finalmente, a proibição da exploração direta ou indireta por parte de empresas e 
capitais de procedência estrangeiras já se encontra no § 4º do artigo 349. 
Nossa supressão visa tão somente uma melhor sistematização da matéria  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no que respeita à proteção da família, ao casamento civil e religioso. 
Julgamos, porém inoportuna a remissão à lei ordinária da faculdade de estabelecer os princípios 
relativos à dissolução da sociedade conjugal.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:03400 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 418.  
Suprimam-se do Projeto:  
a) Artigo 418 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
conveniente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda e pela consequente supressão do texto constitucional do 
dispositivo indicado.  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:03529 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 418  
Suprima-se do Projeto  
a) art. 418 
Justificativa: 
A matéria tratada neste artigo, já foi contemplada, de modo conveniente, no capítulo relativo à 
Família, ao Menor e ao Idoso, em face de tratar-se de assunto referente a programas integrais de 
saúde. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda. Optamos, assim, pela supressão do dispositivo mencionado do 
texto constitucional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03587 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 416 §6o  
Acrescente-se a letra e ao art. 416 § 6o. a  
seguinte redação:  
- a lei limitará o número de dissolução da  
sociedade conjugal, com filhos. 
Justificativa: 
Considerando que a sociedade conjugal é a mais importante das ações de uma nação, e que cada 
vez mais tem aumentado o número de crianças abandonadas no país, é necessário que se limite a 
dissolução para os casais com filhos, pois são estes, quem mais saem prejudicados com uma 
separação. 
Parecer:   
   Por entender que a matéria tratada na emenda é pertinente à legislação ordinária, preferimos 
eliminar do texto constitucional qualquer referência ao número de dissoluções da sociedade conjugal.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03588 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVAS  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 416, Parágrafo 5o.  
O Parágrafo 5o., do art. 416, Capítulo VII,  
passa ter a seguinte redação:  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de cinco anos, ou  
comprovada separação de fato ou não. 
Justificativa: 
Considerando que a união de dois individuo já, por natural, é difícil de convivência, é justo que as 
partes contem com um prazo mínimo de cinco anos para concluírem que não é mais possível a sua 
união.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, porquanto julgamos o prazo de dois anos suficiente para que os 
cônjuges amadureçam a decisão relativa à dissolução da sociedade conjugal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04034 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 416  
Dê-se ao § 1o., do artigo 416, a seguinte redação:  
"§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua celebração." 
Justificativa: 
Este parágrafo no que diz respeito à expressão abordada, incompatibiliza com o artigo 203, § 3o, vez 
que fica estipulado nesse artigo, que a cobrança de custas e emolumentos é para todos os atos 
notariais e registrais. A isenção de custas e emolumentos fere o princípio de equidade, na mesma 
categoria de servidores. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:04388 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   a) Suprimam-se os dispositivos seguintes:  
- no art. 12, a alínea "a" do item I; o item V e suas alíneas;  
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- no art. 14, o item 22;  
- no art. 353, o caput e o § 1o.; e  
b) substitua-se o Capítulo VII - Da Família,  
do Menor e do Idoso - pelo seguinte:  
Capítulo VII  
Da Família, do Menor e do Idoso  
Art. 416 - A família, base da sociedade, tem  
direito à especial proteção social econômica e  
jurídica do Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento civil é a forma própria  
de constituição da família, sendo gratuito o  
processo de habilitação e a celebração.  
§ 2o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 3o. - Para efeito da proteção do Estado, é  
reconhecida a união estável entre o homem e a  
mulher, como entidade familiar. A lei facilitará  
sua conversão em casamento.  
§ 4o. - Estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação, por mais de dois anos, ou comprovada  
separação de fato por mais de quatro anos.  
Art. 417 - Os direitos e deveres referentes à  
sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo  
homem e pela mulher.  
§ 1o. - Os filhos, nascido ou não da relação  
do casamento, bem como os adotivos têm iguais  
direitos e qualificações.  
§ 2o. - Os pais têm o direito, o dever e a  
obrigação de manter e educar os filhos menores, e  
de amparar os enfermos de qualquer idade, e os  
filhos maiores têm o dever de auxiliar e amparar  
os pais e a obrigação de o fazer na velhice,  
carência ou enfermidade destes.  
§ 3o. - A lei regulará a investigação da  
paternidade, mediante ação civil, privada ou  
pública, sendo assegurada gratuidade dos meios  
necessários à sua comprovação quando houver  
carência de recursos dos interessados.  
§ 4o. - Agressões físicas e psicológicas, na  
constância das relações familiares, serão punidas  
na forma da lei penal, através de ação pública ou  
privada.  
Art. 418 - É assegurado aos cônjuges o  
direito à livre determinação do número de filhos.  
§ 1o. - Compete ao Estado colocar à  
disposição da sociedade e do casal recursos  
educacionais, técnicos e científicos que não  
atendem contra a integridade física e a vida  
humana desde a concepção para o exercício do  
direito assegurado no "caput" deste artigo.  
§ 2o. - Os órgãos públicos e privados somente  
poderão implantar programas de planejamento  
familiar que tenham também em vista a melhoria das  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 153  

 

condições de trabalho dos cônjuges, e de  
habilitação, saúde, educação, lazer e segurança  
das famílias.  
Art. 419 - a família será preservada de  
qualquer forma compulsória de controle externo, de  
natureza política, religiosa ou racial.  
art. 420 - É dever do Estado e da sociedade  
proteger o menor, sem distinção ou discriminação  
por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião,  
origem, nascimento ou qualquer outra condição sua  
ou de família, e assegurar-lhe os seguinte direitos:  
I - à vida, desde sua concepção, à saúde e à  
alimentação, à educação, ao lazer, à habitação, à  
profissionalização e à convivência familiar e  
comunitária;  
II - à assistência social, sendo ou não seus  
pais ou responsáveis contribuinte do sistema  
previdenciário.  
III - à assistência especial, caso esteja em  
situação irregular, sem prejuízo da  
responsabilidade civil ou penal dos pais ou  
responsável.  
IV - à imputabilidade penal até os dezoito anos.  
§ 1o. - A lei regulará os casos de  
internamento do menor infrator, garantindo-lhe  
ampla defesa.  
§ 2o. - O abandono de filho menor é crime  
contra o Estado.  
§ 3o. - A lei punirá os atos de violência,  
abuso, opressão e exploração praticados contra o menor.  
§ 4o. - A lei determinará a competência da  
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios, na elaboração e execução de políticas  
e programas destinados à assistência devida à  
gestante, à nutriz e ao menor.  
Art. 421 - O trabalho do menor será regulado  
em legislação especial, obedecidas as seguintes normas:  
I - é vedado, ao menor de dezoito anos, o  
trabalho noturno ou em locais perigosos ou insalubres;  
II - é vedado ao menor de quatorze anos o  
ingresso no mercado de trabalho, salvo em  
condições de aprendiz, a partir dos dez anos, por  
período nunca superior a três horas diárias;  
III - será estimulada, para os menores da  
faixa de dez a quatorze anos, a preparação ao  
trabalho, em instituições especializadas, onde  
lhes serão assegurados a alimentação e os cuidado  
com a saúde.  
Art. 422 - a doação e o acolhimento do menor  
serão assistidos pelo Poder Público, na forma da lei.  
§ 1o. - A adoção por estrangeiro será  
permitida nos casos e condições previstos em lei.  
§ 2o. - A lei estabelecerá o período de  
licença de trabalho, devido ao adotante, para fins  
de adaptação ao adotado.  
§ 3o. - O acolhimento do menor em situação  
irregular, saber a forma de guarda, será  
estimulado pelos Poderes Públicos, com a  
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assistência jurídica e incentivos fiscais e  
subsídios na forma da lei.  
Art. 423 - O Estado e a sociedade têm o dever  
de amparar as pessoas idosas, mediante políticas e  
programas que assegurem participação na  
comunidade, defendam sua saúde e bem-estar,  
preferencialmente em seus próprios lares, e  
impeçam discriminação de qualquer natureza.  
§ 1o - Será garantida por lei pensão, por  
morte de um dos cônjuges, ao cônjuge sobrevivente  
ou aos demais dependentes, de valor não inferior  
ao da remuneração ou dos vencimentos ou dos  
proventos de aposentadoria do cônjuge falecido;  
§ 2o. - a manutenção do benefício estatuído  
no parágrafo anterior, em caso de novas núpcias do  
viúvo.  
§ 3o. - São desobrigados do pagamento de  
tarifa de transporte coletivo de passageiros  
urbanos os cidadãos brasileiros em idade superior  
a sessenta e cinco anos. 
Justificativa: 
A supressão dos dispositivos mencionados, que se apresentam disseminados no texto, baseia-se, 
principalmente, em que eles devem ser tratados de forma harmônica no Capítulo referente à Família 
ao menor e ao idoso. Além disso, tais dispositivos são incompatíveis com a proposta da maioria dos 
constituintes participantes da Comissão VIII. 
Ao recuperar o texto originado na citada Comissão, temos por objetivo resguardar princípios que 
representam as aspirações da sociedade brasileira. Nossa responsabilidade de constituintes é 
respeitar os resultados da Intensa pesquisa realizada junto à opinião pública através do “Projeto 
Constituinte”, e aos debates com entidades especializados. Cumpre-nos ressaltar que o texto foi 
resultado, também, da avaliação cuidadosa das sugestões de normas apresentadas pelos próprios 
Constituintes. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda no que se refere à supressão, no art. 12, da alínea "a" do item I, 
do item V, bem como dos seguintes temas por ela tratada: proteção da família, casamento civil e 
religioso, dissolução da sociedade conjugal, igualdade de direitos e qualificações dos 
filhos, planejamento familiar, direitos e trabalho, adoção e acolhimento de menores e proteção dos 
idosos. 
 
   EMENDA:04514 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 418  
Suprimam-se do projeto:  
a) Artigo 418 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no Capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no Capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsicamente ligado a 
programas integrais de saúde. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda. Optamos, assim, pela supressão do dispositivo mencionado do 
texto constitucional.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:04522 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 416 e seus parágrafos.  
O artigo 416 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 416 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
A constituição da família foi matéria contemplada no art.13 – Capítulo I do presente Anteprojeto, 
razão pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente 
redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no que respeita à proteção da família.  
Julgamos, porém, inoportuna a remissão à lei ordinária da faculdade de estabelecer os princípios 
relativos à dissolução da sociedade conjugal.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04576 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: Expressão constante do § 3o. do art. 416.  
Suprima-se, no § 3o. do art. 416, a expressão  
"A Lei facilitará sua conversão em casamento." 
Justificativa: 
Não podemos correr o risco de, na legislação ordinária, serem criados mecanismos que possam 
impor ao indivíduo qualquer constrangimento nas suas relações pessoais e afetivas, daí a 
necessidade de supressão.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda. Optamos, assim, pela supressão da expressão indicada do 
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texto constitucional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04577 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 5o. do Art. 416  
o § 5o. do Art. 416 passa a ter a seguinte redação:  
" Art. 416...................................  
§ 5o. O casamento pode ser dissolvido uma vez  
ou mais pelo divórcio, independentemente de prévia  
separação judicial." 
Justificativa: 
O anteprojeto dispõe que o casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que 
haja prévia separação judicial por mais de dois anos, ou comprovada separação de fato de mais de 
quatro anos. 
A realidade brasileira nos mostra, no cotidiano, inúmeros casos de separação e, diante disso, 
insistimos em que o princípio constitucional deva contemplar o divórcio, como forma de dissolução do 
casamento, independente de prévia separação judicial. 
A lei não pode nem deve oferecer qualquer obstáculo, quando o que está em jogo são os desejos,  
os sentimentos, e a liberdade de se tentar uma nova relação e ser feliz, por parte de cada indivíduo 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da Emenda. Entendemos ser necessário constar do texto constitucional a 
exigência de prévia separação judicial para a dissolução da sociedade conjugal.  
Quanto ao número de dissoluções da sociedade conjugal, somos de parecer que a matéria deve ser 
disciplinada na legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04678 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.).  
Suprima-se o § 5o. do art. 416. 
Justificativa: 
A matéria está melhor e mais concisamente regulada pela alínea e, do inciso do Art. 12. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. Entendemos que o princípio relativo à dissolução da sociedade 
conjugal e os critérios que a norteiam devam figurar no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:04794 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 418  
Suprimam-se do projeto:  
a) artigo 418. 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsicamente ligado a 
programas integrais de saúde. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda. Optamos, assim, pela supressão do dispositivo mencionado do 
texto constitucional.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:04797 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 416 e seus parágrafos.  
O art. 416 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 416 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento". 
Justificativa: 
A constituição da família foi matéria contemplada no art. 12 – Capitulo I do presente projeto, razão 
pela qual optamos, com finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos. 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no que respeita à proteção da família.  
Julgamos, porém, inoportuna a remissão à lei ordinária da faculdade de estabelecer os princípios 
relativos à dissolução da sociedade conjugal.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04808 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do art. 416 a seguinte redação:  
"Art. 416. ..................................  
§ 5o. O casamento poderá ser dissolvido  
mediante acordo das partes, e homologação da justiça." 
Justificativa: 
Com a instituição no Art. 12 deste anteprojeto, de que a lei não limitará o número de dissoluções da 
sociedade conjugal, achamos que a manutenção doa atual dispositivo, determinação de tempo para a 
separação, cria uma situação análoga. Dessa forma, propomos que desde que ambas partes estejam 
de acordo, a justiça homologará imediatamente a dissolução do casamento 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. A exigência de prévia separação judicial para a dissolução da 
sociedade conjugal e a fixação de prazo mínimo para a celebração de novo casamento são 
condições para que os cônjuges realizem decisão amadurecida quanto à intenção de se divorciarem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05061 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.  
416, 417, 419, 421, dando-se nova redação ao  
Capítulo VII:  
Da família, do menor e do idoso  
Art. - A família, base da sociedade, tem  
direito à especial proteção social, econômica e  
jurídica do Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuito o processo  
de habilitação e a celebração.  
§ 2o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 3o. - Para efeito da proteção do Estado, é  
reconhecida a união estável entre o homem e a  
mulher, como entidade familiar. A lei facilitará  
sua conversão em casamento.  
§ 4o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de dois anos, ou  
comprovada separação de fato por mais de quatro anos.  
Art. - Os pais têm o direito, e o dever de  
manter e educar os filhos menores, e de amparar os  
enfermos de qualquer idade; e os filhos maiores  
têm o dever de auxiliar e amparar os pais e a  
obrigação de o fazer na velhice, carência ou  
enfermidade destes.  
Art. - Os órgãos públicos e privados somente  
poderão implantar programas de planejamento  
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familiar que tenham também em vista a melhoria das  
condições de trabalho dos cônjuges, e de  
habitação, saúde, educação, lazer e segurança das famílias.  
Art. - É dever do Estado e da sociedade  
proporcionar ao menos assistência especial.  
Art. - Será estimulada, para os menores de  
faixa de dez a quatorze anos, a preparação para o  
trabalho, em instituições especializadas, onde  
lhes serão assegurados a alimentação e os cuidados  
com a saúde.  
Art. - A adoção e o acolhimento de menor  
serão assistidos pelo Poder Público, na forma da lei.  
§ 1o. - A adoção por estrangeiro será permitida.  
§ 2o. - O acolhimento de menor em situação  
irregular, sob a forma de guarda, será estimulada  
pelos Poderes Públicos, com assistência jurídica,  
incentivos fiscais e subsídios na forma da lei.  
Art. - Estado e a sociedade têm o dever de  
amparar as pessoas idosas, mediante políticas e  
programas que assegurem participação na  
comunidade; defendam sua saúde e bem-estar,  
preferencialmente em seus próprios lares; e  
impeçam discriminação de qualquer natureza.  
Art. - São desobrigados do pagamento da  
tarifa de transporte coletivo de passageiros  
urbanos os cidadãos brasileiros em idade superior  
a sessenta e cinco anos. 
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-os de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma constituição. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:05211 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 416 e seus parágrafos.  
O artigo 416 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 416 - a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - Será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - Estende-se a proteção do Estado e  
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demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou dos pais ou  
responsável legal e seus dependentes,  
consanguíneos ou não.  
§ 4o. - A legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
A constituição da família foi matéria contemplada no art. 12 – Capítulo I do presente Anteprojeto, 
razão pela qual optamos, com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente 
redação. 
 O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no que respeita à proteção da família, julgamos, porém, inoportuna a 
remissão à lei ordinária da faculdade de estabelecer os princípios relativos à dissolução da sociedade 
conjugal.  
Pela aprovação parcial. 
 
   EMENDA:05213 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 418.  
Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) artigo 418. 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsecamente ligado a 
programas integrais de saúde.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda. Optamos, assim, pela supressão do dispositivo mencionado do 
texto constitucional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05246 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o., do artigo 416, a seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua celebração. 
Justificativa: 
A presente emenda retira do texto a expressão “sendo gratuito o processo de habilitação”, pois que o 
mesmo constitui oneroso expediente dos ofícios de Registro civil, que, de acordo com o art. 203, “são 
exercícios em caráter privado”, e necessitam, portanto, de emolumentos para cobrir as despesas de 
funcionários, impressos e diligências, necessários à execução desta incumbência. 
A atual legislação já assegura gratuidade dos atos de Registro Civil às pessoas carentes, sendo 
necessário que as pessoas mais aquinhoadas paguem tais serviços a fim de possibilitar o seu 
funcionamento. 
Há, portanto, um conflito nas disposições dos artigos 423 e 203, que esta emenda procura dirimir.  
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Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto Constitucional pretende tão-somente estabelecer 
o princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:05261 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 416  
Acrescente-se ao Art. 416, o parágrafo 7o.  
com a seguinte redação:  
Art. 416 ....................................  
" § 7o. - Os filhos, nascidos ou não da  
relação do casamento, bem como os adotivos, têm  
iguais direitos e qualificações, sendo proibidas  
quaisquer designações discriminatórias relativas à  
filiação, e não poderão ser abandonados. O  
abandono é caracterizado como crime contra o Estado". 
Justificativa: 
Alguém deve ser responsabilizado pelo abandono de uma criança. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda no que concerne à igualdade de direitos e qualificação dos 
filhos, nascidos ou não da relação do casamento, bem como os adotivos, preferindo, no entanto, 
fazer constar do texto constitucional redação diferente da proposta.  
Quanto à sugestão relativa ao abandono, julgamo-la pertinente à legislação ordinária. 
   
   EMENDA:05327 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA AO ARTIGO 416, PARÁGRAFO 5o.  
Dê-se ao Parágrafo 5o., do art. 416, a  
seguinte redação:  
Art. 416. ................................. 
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em Lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de dois anos, ou  
comprovada separação de fato por mais de quatro  
anos ou, ainda, a qualquer tempo por requerimento,  
em juízo de quaisquer dos cônjuges, por  
comprovação adultério. 
Justificativa: 
A possibilidade de se obter o divórcio por comprovado Adultério, sem dúvida, é uma forma 
necessária, inclusive por preceito bíblico, sendo possível examinar-se nos livros sagrados, conforme 
cita em “Matheus” – Capítulo 19- Versículo 9° (Edição Revista e Atualizada no Brasil, da Sociedade 
Bíblica do Brasil), onde Jesus disse: “Eu, porém vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por 
causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério,... “. A possibilidade primeira 
e, diríamos quase que única, devia restringir-se à prática de adultério. O homem e a mulher deixam 
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seus lares de origem, para formarem um novo lar. Consequentemente “tornam-se uma só carne”, 
conforme ensinamentos milenares. A prática do divórcio, surge, porém, pela aparição da prática do 
adultério, logo esta possibilidade não pode estar excluída do texto que fala sobre o divórcio. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. Independentemente do motivo que dá origem à separação judicial 
ou separação de fato, torna-se necessário prazo mínimo para a celebração de novo casamento, para 
que as partes realizem decisão amadurecida quanto à intenção de se divorciarem. 
 
   EMENDA:05355 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VINGT ROSADO (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O art. 418, do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 418. A lei estabelecerá programas de  
planejamento familiar e a necessária implantação." 
Justificativa: 
A norma constitucional deve apenas prever a possibilidade de serem estabelecidos programas de 
planejamento familiar, a lei ordinária os regulamentará, tendo em vista que é melhor investir para 
mudar as estruturas sociais e econômicas do que estancar o crescimento da população. 
A experiência nos diz que o fator mais preponderante para o fracasso dos esforços 
desenvolvimentistas de uma nação é justamente a falta de capital humano qualificado, extremamente 
escasso nas regiões subdesenvolvidas.  
Parecer:   
   O texto proposto será uma consequência dos princípios estabelecidos no texto constitucional. Por 
isso somos pela aprovação parcial. 
  
   EMENDA:05358 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VINGT ROSADO (PMDB/RN) 
Texto:   
   O § 5o. do art. 416 passa a ter a seguinte  
redação, suprimindo-se o § 6o:  
"Art. 416. o casamento pode ser dissolvido  
nos casos expressos em lei." 
Justificativa: 
A redação proposta remete à lei a forma de dissolução do casamento. Qualquer acréscimo é 
dispensável no texto constitucional. 
A eliminação do § 6º é consequência da nova redação. 
Até mesmo Constituições de cunho socialista, como a de “Cuba”, estabelecem que a lei regulará os 
casos de dissolução do casamento.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. A exigência de prévia separação judicial para a dissolução da 
sociedade conjugal e a fixação de prazo mínimo para a celebração de novo casamento são 
condições para que os cônjuges realizem decisão amadurecida quanto à intenção de se divorciarem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05362 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VINGT ROSADO (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O § 1o. do art. 416 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 416. ..................................  
§ 1o. Será gratuita a celebração do casamento civil." 
Justificativa: 
O ato de “habilitação” para o casamento é da competência do oficial de registro civil. Ao Juiz de Paz 
não compete tal encargo. 
É incompatível a gratuidade prevista no caso da habilitação com o disposto no art.199, onde se lê que 
lei complementar regulará as atividades de registros públicos e lei federal disporá quanto aos valores.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:05558 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 5o. do artigo 416:  
"Art. 416 - ................................  
..................................................   
§ 5o. - A lei não exigirá separação judicial  
prévia para a dissolução da sociedade conjugal,  
sendo vedada a fixação de prazo mínimo de tempo a  
ser observado para a celebração de novo casamento.  
..................................................  
Justificativa: 
A redação proposta elimina os inconvenientes do divórcio a prestações que se instituiu no Brasil, e de 
evitar outros constrangimentos das leis vigentes. No fim do século XX não se justifica que fiquemos 
atados a preconceitos que não possuem legitimidade e só têm significado ético para pessoas que se 
recusam a aceitar o divórcio por motivos religiosos.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. A exigência de prévia separação judicial para a dissolução da 
sociedade conjugal e a fixação de prazo mínimo de tempo para a celebração de novo casamento são 
condições para que os cônjuges realizem decisão amadurecida quanto à intenção de se divorciarem. 
 
 
   EMENDA:05602 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 418 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Parágrafo único. É obrigação do Poder  
Público assegurar a informação e o acesso aos  
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métodos contraceptivos, com acompanhamento de  
técnicos especializados no assunto, respeitadas as  
convicções éticas e religiosas dos interessados". 
Justificativa: 
O II encontro sobre Aspectos Sociais da Doutrina Espírita recomendou a nós acatamos a presente 
proposta que visa assegurar aos pais, principalmente os de baixa renda, a informação e o acesso aos 
métodos contraceptivos. 
Parecer:   
   O acréscimo proposto complementa redação do "caput" do artigo. Somos pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:05782 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma, na parte  
relativa à Família: (Artigo 416)  
Art. - São reconhecidos os direitos da  
família como sociedade natural, fundada no  
matrimônio ou na união sólida entre pessoas.  
§ 1o. - O casamento assenta-se na igualdade  
moral e jurídica dos cônjuges sendo dever e  
direito dos pais manter instruir e educar os filhos.  
§ 2o. - Não haverá qualquer distinção, para  
efeito dos direitos acima assegurados, entre os  
filhos havidos na constância do casamento ou união  
sólida e aqueles nascidos fora da união conjugal. 
Justificativa: 
A criança deve merecer toda a proteção do Estado, que deve oferecer-lhe amplas possibilidades de 
realização pessoal futura. Assim, não deve existir qualquer tipo de tratamento diferenciado entre os 
filhos legítimos e os havidos fora do casamento. Se existir alguma ilegitimidade, esta seria dos pais. 
O casamento é uma instituição natural, que deve merecer toda proteção dos poderes constituídos, 
pois é a célula-mãe de toda a estrutura social. Precisamos, pois, nesta hora em que e elaborado um 
novo pacto social, pensar, seriamente, em reforçar esses vínculos da família com o Estado.  
Parecer:   
   Julgamos que o Substitutivo contemple as sugestões oferecidas, pois trata da proteção devida à 
família pelo Estado, seja ela constituída pelo casamento ou por uniões estáveis; e trata da igualdade 
de direitos e qualificações dos filhos, independentemente da condição de nascimento. 
   
   EMENDA:05818 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 416  
Dê-se ao § 1o, do artigo 416, a seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família sendo gratuita a sua  
celebração. 
Justificativa: 
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Esta emenda retira do texto a expressão “sendo gratuito o processo de habilitação”, pois a mesma 
fere o princípio de isonomia e equidade, na mesma categoria de servidores. Isto porque o Art. 203, 
§3º, prevê a cobrança de custas e emolumentos para todos os atos registrais e notariais.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:05861 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
PROJETO  
"Art. 416 .............................. 
§ 5o. O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial ou comprovada separação de fato  
por mais de um ano."  
EMENDA MODIFICATIVA: § 5o., art. 416.  
Redução dos prazos para dissolução do  
casamento nos casos expressos em lei. 
Justificativa: 
O Projeto, no § 5º do art. 416, assegura uma grande conquista ao dispor que a lei não limitará o 
número de dissoluções da sociedade conjugal. 
Entretanto, a dissolução está condicionada a duas espécies de prazo: 
a) Necessidade de prévia separação judicial por mais de dois anos: 
b) Ou comprovada separação de fato por mais de quatro anos. 
Entendemos que esses prazos são muito longos. Ora, no caso de um casal já estar separado há mais 
de ano, nesse período já teve condições para verificar acerca da conveniência ou não da dissolução 
do casamento, demais disto, se também de fato já se encontra separado por mais de 1 ano, 
amadureceram os cônjuges o suficiente a respeito da decisão quanto ao rompimento da vida em 
comum. 
Assim, inexistindo diferença ontológica entre separação judicial e separação de fato, o prazo deve ser 
idêntico e limitado exclusivamente a um ano, tempo razoável para os interessados optarem pela 
melhor solução, inclusive para o resguardo dos filhos, se houver. 
À emenda, portanto, terá a seguinte redação: 
Art. 416 ........................... 
§ 5º - o casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja prévia separação 
judicial ou comprovada separação de fato por mais de um ano.  
Parecer:   
   Julgamos inoportuna a redução dos prazos previstos no Projeto tendo em vista que os prazos ali 
indicados já são menores do que os atualmente em vigor. 
   
   EMENDA:05947 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Capítulo VII  
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Da Família, do menor e do idoso  
Suprima-se o parágrafo 6o. do artigo 416. 
Justificativa: 
Esta matéria diante da sua abrangência, polêmica, poderá tranquilamente ser tratada pela lei 
ordinária, uma vez que sua retirada do texto do Projeto não prejudicará o § 5o do mesmo artigo 416. 
Consequentemente, como terão que ser examinados as leis ordinárias o assunto poderá ser 
estudado com mais vagar de maneira a que se dê um tratamento todo especial ao mesmo 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda, por entender que a limitação ou não do número de dissoluções da sociedade 
conjugal deve ser remetida à legislação ordinária que disciplinar a matéria.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:06026 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 6o. do artigo 416, do Projeto de Constituição.  
"Art. 416. ...................... 
§ 6o. A dissolução da sociedade conjugal será  
regulamentada pela lei ordinária." 
Justificativa: 
Matéria polêmica tentando auxiliar no enxugamento do texto, seria de bom alvitre que esta matéria 
fosse remetida para a legislação ordinária. 
Com mais vagar e estudo acurado, teríamos condições de refazer o texto vigente da lei 
complementar, dando-lhe a redação mais adequada sem entravar o trabalho da carta Constitucional.  
Parecer:   
   Aprovamos a emenda no mérito. Por entender que a matéria é pertinente à legislação ordinária, 
preferimos eliminar do texto constitucional qualquer referência ao número de dissoluções da 
sociedade conjugal.  
Pela aprovação parcial. 
 
   EMENDA:06032 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização  
O art. 418 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 418. O planejamento familiar, fundado  
nos princípios da paternidade livre e responsável,  
na dignidade humana e no respeito à vida é decisão  
do casal, competindo ao Estado, com a colaboração  
da iniciativa privada, colocar à disposição da  
sociedade recursos educacionais, técnicos e  
científicos, para o exercício desse direito.  
§ Único - As pesquisas e experiências  
de genética humana dependem de autorização prévia  
dos órgãos competentes, não se permitindo  
inseminação "post mortem", a maternidade  
substitutiva, os bancos de embriões humanos, a  
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fecundação "in vitro", a conservação de embriões e  
a procriação artificial com fins comerciais ou experimentais." 
Justificativa: 
O Estado não deve interferir no poder de decisão do casal, no que concerne a planejamento familiar. 
Ao casal deve ser garantido direito de, livremente, fazer a sua opção, respeitados os princípios que 
dizem respeito à dignidade e à vida humana. 
O Governo deve exercer apenas a função de assistência à família, garantindo-lhe os recursos 
necessários para que o casal possa exercer livremente a sua opção. 
Precisamos, limitar a presença do Estado nas decisões que dizem respeito aos cidadãos, permitindo 
que a família exerça a paternidade livre e responsável, com acesso garantido aos recursos 
necessários e indispensáveis para o exercício desse poder de decisão. 
Os programas de planejamento não devem ser impostos de cima para baixo, devendo-se garantir ao 
casal o direito de participar nas decisões e não fazer da família apenas uma vítima da onipotência do 
Estado. 
A evolução científica no campo da genética deve ser submetida a padrões morais mínimos, não se 
permitindo que sejam cometidos verdadeiros atentados à dignidade humana, através dos processes 
de fecundação que não respeitam o ser humano, antes aviltando-o e transformando-o em cobaia para 
satisfazer a curiosidade e o espírito especulativo dos cientistas. 
Entendemos que cabe ao Estado exercer o controle sobre as pesquisas, experiências genéticas, 
evitando-se a comercialização da maternidade e a procriação artificial. 
Parecer:   
   O texto proposto visa estabelecer princípios do planejamento familiar, melhorando o projeto.  
O disposto quanto às pesquisas ou experiências genéticas deverá ser objeto de legislação ordinária. 
Por isso somos pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:06266 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 416, § 1o.  
Dê-se ao § 1o. do art. 416 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 416 - ................................  
§ 1o. - Será gratuita a celebração do casamento civil.  
............................................  
Justificativa:  
O casamento civil opera-se em dois momentos a saber: (i) a habilitação; e (ii) a celebração. 
O § 1º do artigo 416 do projeto de constituição estabelece a gratuidade do casamento civil em seus 
dois momentos. 
Todavia, salvo para as pessoas reconhecida e comprovadamente pobres, a gratuidade não pode 
alcançar a habilitação, sob pena de onerar ainda mais os cofres públicos, sobretudo se levarmos em 
consideração que a grande maioria pode pagar os custos relativos ao processo de habilitação. 
Nesse sentido, a celebração seria gratuita para todos e a habilitação apenas para quem não pode 
pagá-la.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:06327 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANUEL VIANA (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 416, § 1o.  
Suprima-se do texto do art. 416, § 1o., do  
Projeto de Constituição, a expressão "no seu  
processo de habilitação", passando a subsistir a  
seguinte redação:  
"Art. 416 - ................................  
§ 1o. - O casamento civil, na sua celebração,  
será gratuito." 
Justificativa:  
Inadmissível é a instituição da gratuidade genérica para todos os atos do casamento civil, em 
especial para a fase de habilitação exercida perante entidades privadas e que se mantém por conta 
dos emolumentos recolhidos. 
A grande maioria das pessoas, que se habilitam para o casamento civil tem condições de pagar os 
respectivos emolumentos. 
Portanto, salvo para as pessoas que comprovem a impossibilidade de pagamento, será gratuita 
apenas a celebração do casamento civil.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:06468 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 416, § 6o.  
No projeto da Comissão de Sistematização,  
onde se lê:  
"Art. 416 -..................................  
§ 6o. - a lei não limitará o número de  
dissoluções da sociedade conjugal."  
Leia-se:  
"Art. 416 ...................................  
§ 6o. a lei limitará o número de dissoluções  
da sociedade conjugal". 
Justificativa: 
O regime político, a ordem econômica e social, bem como a amplitude das liberdades, estabelecidos 
com coerência, sensatez e justiça, são fundamentos para a existência de uma sociedade, e esses 
valores, para serem praticados, deverão ser estabelecidas pela Constituinte e corporificados na 
constituição. 
Nesse contexto, é de bom senso, é justo, é de boa medida o ideal de se preservar o fortalecer, a todo 
e qualquer custo, a família como instituição e célula-base da estrutura social. O momento é oportuno, 
pois, a uma profunda reflexão sobre o assunto. Nossa responsabilidade como elaboradores de uma 
nova Carta Magna é enorme.  
Um texto legal que propicie ao cidadão um número ilimitado de dissoluções conjugais estará 
promovendo a total desintegração e pulverização dos valores sociais e, em última instância, da 
sociedade. E por que não dizer de toda a civilização? 
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A história tem-nos dado repetidas lições a respeito. A decadência moral e dos costumes tem levado, 
através dos tempos, à derrocada de impérios e regimes tidos como indestrutíveis eternos. 
Assim caiu Roma, assim caíram outros impérios. 
Indo do geral para o particular perguntamos e o núcleo da família “Que dizer dos filhos de tão 
variados casamentos? Que dizer da sua formação? Que dizer do seu futuro? Já o sábio dizia “As 
crianças de hoje são os homens de amanhã”. A educação começa no lar e em quem estes filhos 
poderão confiar.  
Cremos que a manutenção de tal dispositivo no texto constitucional ensejará a formação de mentes 
inseguras, seres desestruturados psicologicamente. E esse é o atalho para o desajustamento social, 
para a marginalidade, para a violência. 
A ciência política requer engenho e arte. E como tal deve procurar resolver os problemas, sem, em 
decorrência, criar outros. 
A nossa missão como Constituintes é reorganizar e ajustar a nossa sociedade e não o contrário. A 
dissolução da família em última análise levaria ao caos social, o que seria a própria negação do 
estado de direito, do reordenamento jurídico. Seria a antítese do nosso trabalho como Constituintes. 
A nossa responsabilidade é grande o futuro de nossa sociedade e de nosso País está em nossas 
mãos.  
Parecer:   
   Aprovamos a emenda no mérito.  
Por entender que a matéria é pertinente à legislação ordinária, preferimos eliminar do texto 
constitucional qualquer referência ao número de dissoluções da sociedade conjugal. 
   
   EMENDA:06647 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do § 5o. do Art. 416, que fica, então:  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido pela  
livre opção de qualquer dos cônjuges. 
Justificativa: 
Tratando-se de uma união voluntária entre homem e mulher, a qual se supõe baseada 
essencialmente no amor, sempre que um dos dois cônjuges faça a opção pela interrupção do 
casamento, este deve automaticamente ser considerado dissolvido, sem quaisquer interferências 
outras, já que diz respeito à subjetividade íntima, individual e privada das pessoas. Sendo união 
baseada no amor, não se justifica a exigência de decurso de prazo para efeito de novo casamento, 
pois o surgimento de outra ligação amorosa não depende de que tenha passado um determinado 
período de tempo após a separação, podendo ocorrer imediatamente. 
Em suma, não cabe à lei estipular os casos de dissolução do casamento, nem impor prazos entre 
dois casamentos consecutivos. É uma questão de liberdade do indivíduo.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, por entender que a dissolução da sociedade conjugal deva 
processar-se segundo critérios legalmente instituídos. 
   
   EMENDA:06649 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do § 3o. do Art. 416, que fica, então:  
§ 3o. - São reconhecidas, para todos os  
efeitos legais, a sociedade conjugal e a família  
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constituídas pela união estável entre o homem e a  
mulher, cabendo à lei facilitar sua conversão em casamento. 
Justificativa: 
Trata-se do reconhecimento legal da sociedade conjugal definida pela união estável entre homem e 
mulher, com o mesmo estatuto básico do casamento oficial. A redação original, ao estabelecer 
apenas que o Estado protegerá a família assim constituída, não deixa claro o conteúdo desta 
proteção, que deve se expressar no pleno reconhecimento das uniões conjugais não formalizadas.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, porquanto é pelo casamento civil que se definem determinados 
efeitos jurídicos necessários à constituição da sociedade conjugal. 
   
   EMENDA:07053 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 6o., do artigo 416, uma  
nova redação e acrescente-se ao mesmo artigo o  
parágrafo 7o. do capítulo VII, do título IX, deste  
projeto de constituição, com a seguinte redação:  
Art. 416 ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ......................................  
§ 4o. ......................................  
§ 5o. ......................................  
§ 6o. - A lei limitará o comportamento de  
dissolução da sociedade conjugal, e  
§ 7o. - A infidelidade conjugal na vigência  
do casamento é crime, na forma da lei. 
Justificativa: 
A instituição do divórcio deu-se tão somente por tranquilizar situações irregulares como de pessoas 
que viviam em concubinato e gostariam de se legalizarem através do casamento, o que era 
impossível porque o casamento era indissolúvel, então para casos como este a implantação do 
divórcio foi uma providência para proteger a família das intempéries ocasionadas pelo vendaval da 
separação e graças ao divórcio muitos casais se legalizaram Todavia, parece que muitos 
constituintes estão tramando contra o divórcio querendo torna-lo como meio de prostituição legal, 
visto que quando da sua implantação era permitido apenas uma vez, hoje querem que ele seja 
ilimitado, o que em vez de ser um bem passaria a ser um mal que a sociedade não quer e nem 
deseja.  
Outro assunto de fundamental importância para a estabilidade da família é o combate a infidelidade 
conjugal que precisa ser delineado na constituição para dar maior estabilidade e segurança aos 
cônjuges na vigência do casamento. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da Emenda. Julgamos que as matérias, limitação do número de dissolução da 
sociedade conjugal e infidelidade conjugal, são pertinentes à legislação ordinária. 
   
   EMENDA:07383 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 416 e seus parágrafos  
O art. 416 e seus parágrafos passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 416. a família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável e seus  
dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a legislação ordinária regulamentará  
a dissolução do casamento. 
Justificativa: 
A constituição da família foi matéria contemplada no artigo 12, Capítulo I do Projeto de Constituição, 
razão pela qual optamos com a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente 
redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos.  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda, no que respeita à proteção da família. Julgamos, porém, inoportuna a 
remissão à lei ordinária da faculdade de estabelecer os princípios relativos à dissolução da sociedade 
conjugal.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07428 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 416  
Dê-se ao parágrafo 1o., do art. 416, a  
seguinte redação:  
"Parágrafo 1o. - O casamento civil, no seu  
processo de habilitação e celebração será gratuito  
às pessoas carentes de recursos." 
Justificativa: 
A emenda objetiva atribui a gratuidade unicamente aos carentes de recursos e aos aquinhoados a 
obrigação de pagarem pelos serviços; a forma, visa assegurar a viabilidade administrativa dos ofícios 
do Registro Civil, bem como vinda compatibilizar com o espírito do art. 199 e parágrafos do projeto 
que estatui a percepção de custas pelos atos praticados por todos os registradores, consagrados 
assim a isonomia funcional. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
 
   EMENDA:07436 APROVADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 172  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 418  
Suprimam-se do Projeto:  
a) Artigo 418 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da saúde, por se tratar de assunto intrinsicamente ligado a 
programas integrais de saúde. 
Parecer:   
   Pela aprovação da emenda. Decidimos pela eliminação do art. 418 do Projeto de Constituição.  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:07461 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 418  
Suprima-se do Projeto Constitucional o artigo 418. 
Justificativa: 
O presente tema já foi convenientemente abordado no capítulo da Saúde. Sua inserção no capítulo 
da Família, do Menor e do Idoso colide com a sistematização do Projeto. 
Parecer:   
   Pela aprovação da emenda. Decidimos pela eliminação do artigo 418 do Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:07474 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 416 E SEUS  
PARÁGRAFOS  
Art. 416 - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável, baseada na  
igualdade entre homem e mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - Será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - Estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
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por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - A lei não limitará o número de  
dissoluções da sociedade conjugal. 
Justificativa: 
O artigo 12, item V do presente Projeto apresenta, de forma bem mais coerente com a realidade 
atual, a constituição da família. 
Assim é que, para uma melhor sistematização opinamos pela redução ora apresentada, coincidindo 
com a anteriormente citada.  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda, no que respeita ao casamento civil e religioso. Julgamos inoportuna, porém, 
a não limitação, pela lei, do número de dissoluções da sociedade conjugal. 
 
   EMENDA:07807 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado:  
Art. 418  
Suprima-se do Projeto:  
O art. 418 
Justificativa: 
O dispositivo é repetição do art. 353, aliás já objeto de outra emenda modificativa. 
A lei que aprovar as políticas e os planos de saúde deverá regular a matéria contida no dispositivo 
emendado. 
Parecer:   
   Pela aprovação da emenda. Decidimos pela eliminação do artigo 418, do Projeto da Constituição. 
 
   
   EMENDA:07905 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do § 1o., artigo 416, a expressão:  
"...habilitação e ...". 
Justificativa: 
O ato de habilitação para casamento é de competência do Oficial de Registro Civil desde que o 
mesmo foi criado, não sendo compreensível como poderia o Juiz de Paz assumir tal encargo não 
tendo este instalações e funcionários e exercendo um cargo temporário. 
Sempre foi de competência do Juiz de Paz a celebração do Casamento, e esta é mantida no referido 
artigo.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:07929 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 416  
Dê-se ao § 1o., do art. 416, a seguinte redação:  
"§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua  
celebração". 
Justificativa: 
Através desta emenda, propõe-se a retirada da expressão “é gratuito o processo da habilitação”, 
mantendo a gratuidade da celebração do casamento, a exemplo do texto constitucional vigente. 
Justifica-se a redação ora proposta uma vez que a habilitação para casamento representa um custo 
representativo para os ofícios de Registro Civil, os quais exercer em caráter privado tal serviço, com 
funcionários, impressos, prédio, e outras despesas necessárias. 
Outrossim, é incompatível a referida gratuidade com o disposto no artigo 203 e seus parágrafos, pois 
que Lei Complementar regulará a atividade de Registros Públicos e Lei Federal disporá sobre os 
respectivos valores. 
As pessoas carentes já dispõem de dispositivos legal que as isenta de qualquer pagamento.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:08041 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o parágrafo 6o. do Art. 416 do Projeto de Constituição. 
Justificativa:  
Todos nós entendemos da validade e necessidade da manutenção do divórcio no Brasil, entretanto, 
achamos de bom alvitre que para a designação do número de dissoluções da sociedade conjugal, o 
assunto deva ser tratado em legislação ordinária específica e não no bojo da Carta Magna. 
Como se trata de assunto polêmico, maiores argumentações poderão ser apresentadas em plenário. 
É o que proponho.  
Parecer:   
   Acolhemos a sugestão de suprimir-se o § 6o. do artigo 416. 
   
   EMENDA:08084 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Altera os prazos determinados pelo § 5o., do artigo 416  
O § 5o. do artigo 416 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 416 - ....................................... 
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§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em Lei desde que haja prévia  
separação judicial ou comprovada separação de fato  
por mais de dois anos. 
Justificativa: 
Somos de opinião que tanto a separação judicial quanto a separação de fato, desde que comprovada, 
significam o mesmo tipo de rompimento do vínculo matrimonial e, quando não há reconciliação, não 
apresentam qualquer diferença que justifiquem prazos diferenciados. Entendemos, por isso mesmo, 
que o prazo legal deve ser o mesmo, a fim de não se punir quem, em determinado momento, não tem 
condições de recorrer à justiça para a separação.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da proposta. Entendemos que a exigência de prazo menor relativa à 
separação judicial se justifique, se se considera a intenção do legislador de levar as partes a 
definirem, de maneira clara, seus direitos e deveres, o que nem sempre ocorre nas separações de 
fato.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08242 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Incluir, após o art. 416 do Projeto de  
Constituição, o seguinte texto:  
Art. (...) - A lei não admitirá como causa  
para dissolução da sociedade conjugal o fato que  
colidir com o princípio da mútua assistência. 
Justificativa: 
Alargaram-se, por último, os motivos para dissolução da sociedade conjugal, pondo em risco a 
estabilidade do matrimônio civil. Mesmo na legislação atual há casos em que o direito dever da mútua 
assistência, imprescindível no casamento, parece traído e até revogado pelas disposições nossa 
propositura visa consagrar o princípio da mútua assistência, por razões óbvias.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, porquanto a matéria é pertinente à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08258 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Incluir, após o art. 416 do Projeto de  
Constituição, o seguinte texto:  
Art. (...) - Nenhum ato jurídico praticado  
pela mulher poderá ser causa da diminuição de seus  
direitos ou do impedimento de seu exercício.  
Art. (...) - O casamento civil não reduz as  
aptidões do homem e da mulher, no exercício dos  
direitos e liberdades definidos em lei. 
Justificativa: 
Esses dois dispositivos visam eliminar quaisquer possibilidades de discriminação entre o homem e a 
mulher, resguarda a igualdade não apenas com relação à lei, mas com direita vinculação factual. Na 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 176  

 

verdade, as grandes diferenças entre o homem e a mulher não estão na lei e sim na prática a 
atividade da mulher, no campo negocial, é sempre cercada do receio advindo de sua condição de 
cônjuge companheira, colaboradora e consorte do marido. A atividade social exige a presença da 
mulher com mais assiduidade e segurança individual de cada uma, ante a certeza de que nenhum ato 
há de diminuir a mulher, relativamente a seus direitos. O estado da mulher casada cerceia a atividade 
dela e não é lícito que se admita que, por contrair casamento civil, a mulher veja restringir-se seu 
campo de atividade quando o Brasil de agora reclama sua maior participação. 
Parecer:   
   A norma constitucional, expressa no Capítulo dos Direitos Individuais, de que "todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza", abarca as relações jurídicas do casamento, 
estabelecendo a igualdade entre os cônjuges.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08385 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado - Artigo 416, parágrafo 1o.  
Dê-se ao parágrafo 1o., artigo 416 a seguinte redação:  
O casamento civil terá gratuita a sua celebração. 
Justificativa: 
Esta emenda mantém gratuita apenas a celebração do casamento, como já consta do texto vigente, 
visto a habilitação representar em elevado custo para os Ofícios de Registro Civil, com funcionários, 
material, prédios, etc, ofícios esses de caráter privado.  
 As pessoas carentes já dispõem de proteção legal que as isenta de tal pagamento, não sendo justo 
que tal benefício se estenda aos que podem pagar, causando um ônus desnecessário aos 
responsáveis pelo serviço, inviabilizando mesmo o funcionamento deste.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária disciplinará a matéria. 
   
   EMENDA:08529 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Suprima-se o § 6o. do art. 416, dando-se a  
seguinte redação ao § 5o. do mesmo artigo:  
"O casamento somente poderá ser dissolvido  
nos casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de dois anos, ou  
comprovada separação de fato por mais de quatro  
anos. Não haverá limitação quanto ao número de divórcios". 
Justificativa: 
Entendemos que o texto proposto no Projeto de Constituição atende plenamente as reivindicações 
populares, no que diz respeito a seu conteúdo. Achamos que a redação proposta tem a vantagem de 
eliminar um parágrafo, desnecessário, a nosso ver, no texto que se pretende encurtar. 
Parecer:   
   Acolhemos as sugestões relativas à possibilidade de dissolução da sociedade conjugal e aos 
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prazos necessários para a concretização do fato.  
Julgamos, contudo, ser de alçada da lei ordinária estabelecer critérios quanto ao número de divórcios. 
 
   EMENDA:08542 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 418 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 418 - É assegurado aos pais o direito de  
planejar livre e responsavelmente o tamanho de sua  
prole, sendo vedada qualquer forma de coerção por  
parte dos poderes públicos ou entidades privadas.  
Parágrafo único - Ao Poder Público compete  
levar as informações e os meios para que os casais  
possam exercer uma paternidade livre, consciente e  
responsável". 
Justificativa: 
Compete ao Estado providenciar para que todos os casais, de modo particular os de baixa renda, 
tenham acesso às informações e aos meios para que possam exercitar seu direito de planejar sai 
família de modo livre, responsável e consciente, respeitando as convicções éticas ou religiosas do 
casal. 
Parecer:   
   A redação proposta pela emenda visa a estabelecer princípios para o planejamento familiar, 
melhorando o texto do Projeto. Somos pela aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:08559 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 art. 418, do  
Capítulo VII, do Projeto de Constituição:  
"O Planejamento Familiar, fundado nos  
princípios da paternidade responsável e dignidade  
humana e no respeito à vida, é decisão do casal,  
competindo ao Estado colocar à disposição da  
sociedade recursos educacionais, técnicos e  
científicos recomendados pela medicina, para o  
exercício desse direito.  
Parágrafo único - Os programas de  
planejamento familiar levarão em conta as  
condições de habitação, saúde, educação, cultura e  
lazer a serem conferidas às famílias". 
Justificativa: 
Por se tratar de assunto da maior relevância, onde se tem manifestado odiosa discriminação contra 
os pobres, esperamos que os Constituintes defendam o direito às informações e aos meios para que 
cada casal possa exercitar uma paternidade consciente e responsável. 
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Parecer:   
   A redação proposta pela emenda visa a estabelecer princípios para o planejamento familiar, 
melhorando o texto do Projeto. Somos pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:08579 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BORGES (PDC/GO) 
Texto:   
   Da Família, do menor e do idoso  
Art. 416 .......................... 
§ 1o. - O casamento civil é forma de  
constituição da família, sendo gratuita a sua  
celebração. 
Justificativa: 
A atual Constituição (art. 175, §2º), repetindo que dispunha a de 1946 (art.163, §1º), prescreve: “ O 
casamento será civil e gratuita a sua celebração”. 
A Lei de Registros Públicos (nº 6015/73), por sua vez, estabelece em seu Art. 30 que o casamento já 
é gratuito, para todos, quanto à sua celebração, e, também gratuito, quanto ao registro e respectiva 
certidão, para os pobres. 
Estender a gratuidade ao processo de habilitação será isentar de emolumentos – que é remuneração 
por serviço prestado diretamente ao usuário – as pessoas que estão em condições financeiras de 
arcar com esse ônus (V. art. 199, § 3º). 
Ora, num país carente de recursos, constitui prodigalidade o Estado assumir todos os encargos dos 
serviços que oferece à população. Ressalvando o caso de miserabilidade, as pessoas devem pagar a 
taxa correspondente a cada serviço prestado. O erário já se encontra altamente comprometido com 
os elevados encargos de Governo, como pessoal, educação, saúde pública, execução de obras, não 
se justificando que benefícios que sempre foram cobrados diretamente do usuário passem a onerar, 
mais ainda, os combalidos cofres públicos. Por outro lado, a gratuidade do Registro Civil de Pessoas 
Naturais inviabilizará o funcionamento do respectivo cartório, por falta de renda própria ( v. art. 263). 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:08592 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo VII, ao  
art. 416 do Projeto de Constituição:  
"O aval dado por um dos cônjuges casados com  
comunhão parcial ou universal de bens, para  
garantir dívida ou ônus de terceiros, só será  
válido quando endossado pelo outro cônjuge". 
Justificativa: 
Ao elaborarmos esta proposição, procuramos atender principalmente aos reclamos da mulher 
brasileira como parte exclusiva da opinião pública em busca de justiça e equidade. 
Nós legisladores, aqui estamos para defender os legítimos interesses da coletividade, pela expressão 
de sua maioria e de sua vontade, se houver dissabores por parte de entidades financeiras estes 
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serão poucos e perfeitamente superáveis, assim, estaremos atingindo uma imensa parcela de nossa 
população legislando em favor do seu exclusivo interesse.  
Parecer:   
   Embora reconhecendo o longo alcance da emenda, manifestamo-nos pela sua rejeição, porquanto 
a matéria é pertinente à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08607 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo 5o. ao  
art. 416, do Projeto de Constituição, renumerando-  
se os subsequentes:  
§ 5o. - Os direitos e deveres referentes à  
sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao registro  
de filhos, à titularidade e administração dos bens  
do casal, são executados igualmente pelo homem e  
pela mulher". 
Justificativa: 
Entendemos que a igualdade representa uma grande aspiração da mulher brasileira e que por ela 
vem lutando há mais de vinte anos. Entendemos, salvo melhor juízo, que devemos lutar pela inclusão 
da presente emenda no texto constitucional indo assim, ao encontro da expectativa da população 
brasileira feminina que compõe quase metade do eleitorado brasileiro. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda, no mérito. O capítulo que trata dos Direitos individuais assegura 
a igualdade de todos perante a lei. 
   
   EMENDA:08787 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Capítulo VIII  
Da Família, do Menor e do Idoso  
Dê-se nova redação ao parágrafo 5o. do artigo 416.  
"Art. 416 (...)  
§ 5o. - A sociedade conjugal poderá ser  
dissolvida nos casos expressos na lei, desde que  
haja prévia e comprovada separação de fato por  
mais de quatro anos. 
Justificativa: 
Não se procura restringir o prazo de separação, mas de ampliá-lo, oportunidade entre os cônjuges, 
acerto e reconciliação sem se recorrer ao gesto extremado de separar filhos o lhes causar o trauma 
da saudade dos pais. 
Há casos em que não ocorreu a reconciliação antes da separação judicial, mas sim depois, e isto se 
evitará com o prazo ampliado, retirando-se, portanto, a expressão “separação judicial por mais de 
dois anos “.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da proposta, pois entendemos necessária a manutenção da separação judicial 
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como um dos requisitos indispensáveis à dissolução da sociedade conjugal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09060 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: inciso V, art. 12 e § 5o, art. 416  
Inclua-se uma alínea e no inciso V do art. 12  
do Projeto de Constituição, com a seguinte redação:  
"e - A lei não limitará o número de  
dissoluções da sociedade conjugal", e suprima-se o  
§ 5o. do art. 416. 
Justificativa: 
Não concordamos com a inclusão no texto constitucional de dispositivos que limitem o número de 
dissoluções da sociedade conjugal. Depois da adoção do divórcio, a manutenção dessa limitação é 
absolutamente extemporânea. Embora defendamos a defesa da Família, consideramos que a união 
estável de duas pessoas, através do amor, deve ser preservada e não pode ser controlada ou 
limitada por decreto.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. Entendemos que o texto constitucional deve fixar critérios relativos 
à dissolução da sociedade conjugal. 
   
   EMENDA:09288 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Transforme-se o § 3o. do art. 416 em art.  
417, dando-se-lhe a seguinte redação:  
"Art. 417. Para efeito de proteção do Estado  
e obtenção de benefícios do empregador, é  
reconhecida a união estável entre o homem e a  
mulher como entidade familiar.  
§ 1o. A comprovação de união estável é feita  
mediante declaração escrita conjunta do casal,  
independente do tempo de duração."  
Em consequência do proposto, transforme-se o  
§ 4o. do art. 416 em § 3o., o § 5o. em art. 418, o  
§ 6o. em parágrafo único do art. 418 e renumerem-  
se os demais artigos do Capítulo VII. 
Justificativa: 
Muito embora o Estado proteja a união estável entre o homem e a mulher, o empregador tem-se 
recusado ainda a aceitá-la. 
Exemplo concreto dessa recusa pode ser encontrado na própria Câmara dos Deputados, onde a 
condição de beneficiário, para obtenção de serviços médicos, somente é atribuída ao cônjuge de 
relação matrimonial oficial. 
A emenda apresentada visa a corrigir situação de injustiça que atinge grande contingente de 
brasileiros, pois os padrões culturais ora existentes no País muito têm contribuído para a contínua 
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elevação do número de uniões estáveis merecedores da proteção tanto do Estado como dos 
empregadores. 
O § 1º registra apenas o requisito necessário à comprovação da união estável, estabelecendo as 
exigências mínimas indispensáveis.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, porquanto a matéria de que trata é pertinente à legislação 
ordinária. 
   
   EMENDA:09388 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 416, parágrafo 5o.  
No artigo 416, § 5o., suprima-se a parte  
final que diz: "desde que haja prévia separação  
judicial por mais de dois anos, ou comprovada de  
fato por mais de quatro anos". 
Justificativa: 
Entendemos que a lei ordinária deve não só prever os casos de dissolução do casamento, mas, 
também, dispor sobre possíveis requisitos para a obtenção de direito. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. A exigência de prévia separação judicial para a dissolução da 
sociedade conjugal e a fixação de prazo mínimo para a celebração de novo casamento são 
condições para que os cônjuges realizem decisão amadurecida quanto à intenção de se divorciarem. 
   
   EMENDA:09469 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 416 e seus parágrafos.  
Altere-se a redação do art. 416 e seus  
parágrafos do projeto de constituição, que passará  
a ser da forma seguinte:  
Art. 416 - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável, baseada na  
igualdade entre homem e mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - Será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - Estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - A lei não limitará o número de  
dissoluções da sociedade conjugal. 
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Justificativa: 
O artigo 12, item V do presente Projeto apresenta, de forma bem mais coerente com a realidade 
atual, a constituição da família. 
Assim é que, para uma melhor sistematização opinamos pela redução ora apresentada, coincidindo 
com a anteriormente citada. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda no que diz respeito à proteção da família, às uniões estáveis, ao 
casamento civil e religioso.  
Não julgamos oportuna, porém, a norma que veda à lei ordinária a limitação do número de 
dissoluções da sociedade conjugal. 
 
   EMENDA:09516 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 418, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação.  
"Art. 418 - É assegurado aos pais a  
determinação do número de filhos que pretendam  
sendo vedada qualquer forma de coerção em  
contrário por órgãos públicos ou privados.  
Parágrafo único - Ao Poder Público cabe  
assegurar, a todos os cidadãos, o acesso ás  
informações sobre planejamento familiar, assim  
como os meios adequados para seu uso, respeitadas  
as convicções de cada um". 
Justificativa: 
Em sua atual redação, o texto do art. 418 do Projeto Constitucional virtualmente inviabiliza o 
planejamento familiar, pois chega ao radicalismo de coibi-lo às entidades públicas e privadas, não 
refletindo, a nosso ver, a vontade da maioria dos Constituintes. 
A nosso ver, é muito mais democrático e saudável que seja assegurado a todos o próprio 
planejamento familiar, respeitadas as convicções de cada um. 
Por tais razões, preconizamos nova redação para o questionado dispositivo que, há de merecer 
acolhimento. 
Parecer:   
   A redação proposta pela emenda visa a estabelecer princípios para o planejamento familiar, 
melhorando o texto do Projeto. Somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09546 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 416 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 416. A família é constituída pelo  
casamento e terá direito à proteção dos Poderes  
Públicos. É obrigatório o exame pré-nupcial." 
Justificativa: 
O exame pré-nupcial já é obrigatório em quase todos os países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, 
o exame pré-nupcial é obrigatório desde 1913. 
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O exame pré-nupcial é um conjunto de medidas médico-sanitário-sociais que visam a prevenção dos 
malefícios de uma herança patológica, física e psíquica; a prevenção das doenças transmissíveis, 
principalmente das doenças sexualmente transmissíveis, da tuberculose, da hanseníase, bem como 
promover a harmonia emocional e social no lar e incentivar a doção de práticas de saúde física e 
psíquica. 
A obrigatoriedade do exame pré-nupcial se impõe como a mais eficaz contribuição da Constituinte 
para a estabilidade da família brasileira.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda.  
Constituindo-se preocupação básica do Substitutivo a proteção da família, não poderão ser 
eliminadas do texto as uniões estáveis.  
A obrigatoriedade da realização do exame pré-nupcial deve ser objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:10382 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado. Artigo 416, § 5o.  
O § 5o. do artigo 416, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 416 - ................................  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de um ano, ou  
comprovada separação de fato por mais de três anos. 
Justificativa: 
A alteração na redação do dispositivo, tem por objetivo diminuir em um ano os prazos ali 
estabelecidos, considerando-se que uma vez ocorrida a separação judicial, é razoável o período de 
um ano para a dissolução definitiva, como também após o prazo de três anos da separação de fato.  
Parecer:   
   Julgamos inoportuna a redução dos prazos previstos no Projeto, tendo em vista que os prazos ali 
indicados já são menores dos que os atualmente em vigor. 
   
   EMENDA:10596 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 416  
Dê-se ao artigo 416 do Projeto de  
Constituição a redação seguinte:  
ART. 416 - A família, base da sociedade, será  
constituída pelo casamento ou por uniões estáveis,  
obedecida a igualdade entre o homem e a mulher, e  
receberá a tutela dos Poderes Públicos.  
§ 1o. - O casamento civil, no seu processo de  
habilitação e celebração, será gratuito.  
§ 2o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
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casos expressos em lei, desde que haja prévia e  
comprovada separação por mais de dois anos. 
Justificativa: 
A redação evita a prolixidade do texto. 
Sintetiza o essencial. 
Sabemos que disposições inúteis tiram a credibilidade do fundamental. Assim, buscamos oferecer 
aquilo que, efetivamente, deve constar da norma constitucional. 
No mérito, modificamos, sobremaneira, o que diz respeito à dissolução do casamento. Em verdade, 
dispensamos o instituto da separação judicial, por se constituir, no caso, a repetição da burocracia e 
do entrave à solução das questões sociais. Separação simplesmente, comprovada na forma da Lei. 
Parecer:   
   Acolhemos a proposta no que diz respeito à proteção da família, às uniões estáveis e ao casamento 
civil.  
Julgamos, porém, inoportuna a eliminação da exigência de separação judicial como condição para o 
divórcio. 
 
   EMENDA:10797 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 418 do Projeto  
da Constituição.  
Dê-se ao artigo 418 a seguinte redação:  
Art. 418 - Aos órgãos públicos e privados é  
permitido implantar programas de planejamento  
familiar, objetivando a melhoria das condições de  
trabalho dos cônjuges, e de habitação, saúde,  
educações, lazer e segurança das famílias. 
Justificativa: 
Sabemos que o Brasil, a falta de controle familiar tem causado uma deterioração crescente no padrão 
de vida da população, dificultando, se não tornando inócuas, as políticas sociais. 
Se faz urgente a implantação de programas de planejamento familiar, tanto por parte do Governo 
quanto pela iniciativa privada. 
Parecer:   
   O texto proposto comporta matéria de legislação complementar, no propósito de simplificar o texto 
constitucional.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:10874 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 416 e §§ 1o., 2o.,  
3o., 4o., 5o. e 6o.  
Estabelecendo-se nova ordem, a redação do  
art. 416 e seus parágrafos passa a ser a seguinte:  
"Art. 416. A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável, baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
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proteção social, econômica e jurídica do Estado e  
demais instituições.  
§ 1o. Estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 2o. O casamento civil, no seu processo de  
habilitação e celebração, será gratuito, e o  
casamento religioso terá eficácia jurídica, nos  
termos da lei.  
§ 3o. A lei não limitará o número de  
dissoluções da sociedade conjugal, que dar-se-ão  
pelo divórcio, independentemente de prévia  
separação judicial..." 
Justificativa: 
Ao pretendermos que tais alterações se deem, levamos em conta, em primeiro lugar, uma melhor 
redação técnica, explicitando no caput do artigo a forma de constituição da família e 
consubstanciando os dois primeiros parágrafos em um só. Em segundo lugar, tivemos a preocupação 
de atender ao fato social e às reivindicações dos movimentos de mulheres. Suprimimos, pois, a 
expressão “cabendo à lei facilitar sua conversão em casamento”, por entendermos que a lei não pode 
provocar nenhum tipo de constrangimento ao casal, que deve ter sempre a plena liberdade de optar 
sobre a forma de união entre eles. 
Não queremos, ainda, que haja limitação alguma no tocante à dissolução do casamento, no 
estabelecimento do prazo para que esta se dê o que está em evidência é o respeito a decisão do ser 
humano, à liberdade de se construir uma nova relação, na busca de felicidade. Alei não pode, pois, 
intervir ou oferecer qualquer obstáculo neste sentido. 
Deve ser também assegurado que a dissolução da sociedade conjugal será feita pelo divórcio, para 
não corrermos o risco de nenhum retrocesso.  
Parecer:   
   Acolhemos a proposta no que diz respeito à proteção da família, ao casamento civil e religioso.  
Não julgamos, porém, oportuna a eliminação da exigência da prévia separação judicial como 
condição para o divórcio, nem a fixação, no texto constitucional, de princípio que vede à lei a 
possibilidade de limitar o número de dissoluções da sociedade conjugal. 
   
   EMENDA:11007 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Adite-se ao Art. 416, o seguinte parágrafo:  
§ 7o. - A lei considerará a atividade  
doméstica da Dona de Casa como profissão,  
assegurando-lhe os direitos trabalhistas e  
previdenciários como ainda estatuindo os seus  
deveres. 
Justificativa:  
Os avanços sociais e políticos encetados pelas mulheres brasileiras impõem que a Dona de Casa 
não seja apenas considerada como companheira do chefe de família, esposa ou não. 
É necessário pois, que se profissionalize a atividade doméstica, de vez que esta apresenta todas as 
características de qualquer profissão, com acréscimo de tarefas sociais, educacionais e familiares, 
próprios da união conjugal, assim sendo é um imperativo da resolução social e política da mulher 
assegurar-lhe este novo status constitucional.  
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 
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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:11250 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se um § 7o. ao art. 416 do Projeto  
de Constituição com a seguinte redação:  
"Art. 416 ..............................  
§ 7o. Os deveres e direitos referentes à  
sociedade conjugal cessam automaticamente com a  
dissolução da mesma." 
Justificativa:  
Desejamos acompanhar a evolução que vem sofrendo nossa sociedade e constatar a efetiva 
participação da mulher em todas as atividades e em todos os segmentos da vida nacional, aceitando, 
assim, que ela já se encontra, há mais de duas décadas, em igualdade de condições com o homem. 
Queremos sanar a irregularidade da indústria da pensão, verdadeira sinecura perseguida por 
mulheres de dignidade duvidosa, que acabam por desestimular o casamento e, consequentemente, a 
formação da família, célula básica da sociedade. 
Os filhos, se os houver, terão inquestionavelmente e inequivocamente todo o agasalho e guarida que 
o código civil já prevê  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. A matéria deve ser tratada na legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11754 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SARNEY FILHO (PFL/MA) 
Texto:   
   - Dar a seguinte redação ao Art. 416 do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 416 - A família, base da sociedade,  
constituída pelo casamento, por união estável ou  
por entidade familiar, formada por qualquer um dos  
pais ou responsável legal e seus dependentes,  
consanguíneos ou não, tem direito a proteção do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento civil, no seu processo de  
habilitação e celebração, será gratuito.  
§ 2o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 3o. - A lei facilitará a conversão da união  
estável em casamento.  
§ 4o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
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casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de dois anos, ou  
comprovada separação de fato por mais de quatro anos.  
§ 5o. - A lei não limitará o número de  
dissoluções da sociedade conjugal". 
Justificativa: 
A redação proposta visa consolidar disposições esparsas no Projeto de constituição em único Artigo, 
facilitando assim não só a leitura como repetições desnecessárias. 
O caput sintoniza na definição constitucional de família não só a anteriormente proposta pelo Projeto 
no Art. 416 como também a do inciso V do Art. 12 e a do § 4º do Art. 416. Assim, as duas últimas 
disposições constitucionais deverão ser suprimidas e a nova redação do Art. 416 traduz a sintonia 
que a futura Carta deverá possuir com a sociedade civil, visto que engloba as vertentes pelas quais 
evolui a família.  
Parecer:   
   Acolhemos as sugestões relativas aos dispositivos que tratam da proteção da família, do 
casamento civil e religioso e da possibilidade de dissolução da sociedade conjugal. 
 
 
   EMENDA:11757 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SARNEY FILHO (PFL/MA) 
Texto:   
   - Dar a seguinte redação ao Art. 418,  
fundindo-o com o Art. 353 do Projeto de Constituição:  
"Art. 418 - É garantido a homens e mulheres o  
direito de determinar livremente o número e o  
espaçamento de seus filhos.  
Parágrafo Único: O Estado, com a colaboração  
de entidades privadas, assegura acesso á educação,  
à informações e aos métodos científicos de  
regulação da fecundidade". 
Justificativa: 
No Projeto de Constituição que ora se debate, o planejamento familiar aparece no Título IX – Da 
Ordem Social duas vezes na Seção I do Capítulo II da Saúde (Art. 353) e no Capítulo VII – Da 
Família, Do Menor e do Idoso (Art. 418). Tal fato revela por si só não só a importância, como a 
constitucionalidade do tema. 
Em uma visão do Direito Comparado, as modernas Constituições Europeias (Portugal e Iugoslávia) e 
Latino Americanos (México, Peru e Equador) tratam do tema, apesar de possuir um aspecto ligado à 
saúde, no capítulo referente à Família. Daí a supressão do Artigo da Seção referente à Saúde e a 
fusão de seus aspectos constitucionais com o pertencente ao Capítulo da Família. Acresça-se o fato 
de que uma Constituição não deve possuir repetições desnecessárias. 
Na redação proposta propõe-se a supressão dos seguintes aspectos das redações anteriores. 
1 – vedação ao controle da natalidade (Art. 353, caput). O caput do artigo permite o planejamento 
familiar e veda o controle da natalidade. Ora, a liberdade de se determinar o número e o 
espaçamento dos filhos exclui a noção de controle de natalidade, devendo ser suprimida, assim, a 
parte final do caput. 
2 – métodos científicos que não atendem contra a saúde (Art. 353, § 1º) – A supressão da saúde em 
função de métodos científicos. Ora, se científico é, não há atentado contra a saúde. 
3 – direito de opção individual (Art. 353, § 1º) – já incluído no caput do artigo no tocante à liberdade 
de se determinar livremente o número e o espaçamento dos filhos. 
4 – recursos (Art. 353 § 2º) – matéria nitidamente de caráter regulamentar, ordinária, que deve ser 
remetida à deliberação do Congresso Nacional no estabelecimento da legislação comum. 
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Parecer:   
   A redação proposta pela emenda visa a estabelecer princípios para o planejamento familiar 
melhorando o texto do Projeto. Somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:12032 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 416 e seus parágrafos  
Art. 416 - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável, baseada na  
igualdade entre homem e mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - Será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. Estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - a Lei não limitará o número de  
dissoluções da sociedade conjugal. 
Justificativa: 
O artigo 12, item V do presente Projeto apresenta, de forma bem mais coerente com a realidade 
atual, a constituição da família. 
Assim é que, para uma melhor sistematização opinamos pela redução ora apresentada, coincidindo 
com a anteriormente citada 
Parecer:   
   Acolhemos as sugestões relativas à proteção da família, ao casamento civil e religioso.  
Não julgamos, porém, oportuna a fixação de princípio constitucional que vede à lei a possibilidade de 
limitar o número de dissoluções da sociedade conjugal. 
   
   EMENDA:12162 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte § 6o. no artigo 416, do  
Projeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização, renumerando-se os demais parágrafos:  
"Art. 416 - ................................  
§ 6o. - A dissolução do casamento acarreta a  
imediata e definitiva cessação dos direitos e  
deveres de cada cônjuge, adquiridos ou decorrentes  
da existência da sociedade conjugal". 
Justificativa: 
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A emenda ora proposta tem por objetivo tornar insuscetível de dúvidas o efeito da dissolução do 
vínculo conjugal, isto é, do próprio casamento. Com a dissolução, cessam os direitos e não mais são 
exigíveis os deveres inerentes ao casamento. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. A matéria deve ser tratada na legislação ordinária. 
   
   EMENDA:12762 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 6o. do Art. 416.  
Suprima-se o § 6o. do art. 416 do Projeto de  
Constituição. 
Justificativa: 
A limitação ou não do número de dissoluções da sociedade conjugal deve ficar para a legislação 
ordinária que disciplinará a matéria. 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda, por entender que a limitação ou não do número de dissoluções da sociedade 
conjugal deve ser remetida à legislação ordinária que disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:13022 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 416.  
Dê-se ao § 1o. do art. 416 a seguinte redação:  
"§ 1o. - o casamento civil terá gratuita a sua celebração." 
Justificativa: 
Esta emenda mantém gratuita apenas a celebração do casamento, como já consta do texto vigente, 
visto a habilitação representar em elevado custo para os Ofícios de Registro Civil, com funcionários, 
material, prédios, etc., ofícios esses de caráter privado.  
As pessoas carentes já dispõem de proteção legal que as isenta de tal pagamento, não sendo justo 
que tal benefício se estenda aos que podem pagar, causando um ônus desnecessário aos 
responsáveis pelo serviço, inviabilizando mesmo o funcionamento deste.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
 
   EMENDA:13203 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivo Emendado: Artigo 418.  
Suprima-se do projeto Constitucional o artigo 418. 
Justificativa: 
O presente tema já foi convenientemente abordado no Capítulo da Saúde. Sua inserção no Capítulo 
da Família, do Menor e do Idoso colide com a sistematização do projeto. 
Parecer:   
   No propósito de simplificar o texto constitucional, somos pelo acolhimento da emenda. 
 
   EMENDA:13223 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o art. 418. 
Justificativa: 
A matéria – planejamento familiar – já está regulada, minudentemente, no art. 353, que trata do 
Sistema Nacional de Saúde. 
Desnecessário, a nosso pensar, a reiteração. 
Parecer:   
   No propósito de simplificar o texto constitucional, somos pelo acolhimento da emenda. 
 
   
   EMENDA:13440 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 416  
Dê-se ao § 1o. do art. 416 a seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento civil será gratuito, na  
forma da lei, na sua celebração e no seu processo  
de habilitação. 
Justificativa: 
A atual carta magna, já beneficia com a gratuidade a celebração do casamento civil. 
A presente emenda visa em especial a parte referente à habilitação, pois que, necessário se faz 
saber quem arcará com os ônus de tal gratuidade, e também qual tipo de casamento será 
beneficiado, pois que existe o casamento simples, sem pompa alguma, celebração suntuosa em 
clubes, hotéis, residenciais particulares e etc.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, por entender que cabe ao texto constitucional estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação e celebração do casamento civil.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13442 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 416  
Dê-se ao § 1o. do art. 416 a seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento civil será gratuito, na  
forma da lei, na sua celebração e no seu processo  
de habilitação. 
Justificativa: 
Com essa nova redação, ficará para ser definido em lei quando o casamento será gratuito. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, por entender que cabe ao texto constitucional estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habitação e celebração do casamento civil. 
   
   EMENDA:13443 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 416  
Dê-se ao § 1o. do art. 416 a seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento civil será gratuito, na  
forma da lei, na sua celebração e no seu processo  
de habilitação. 
Justificativa: 
Com essa nova redação, a presente emenda visa em especial a parte referente à habilitação, vez 
que, necessário se faz saber quem arcará com os custos do processo de habilitação, seus registros, 
sua tramitação, sua publicação pela imprensa e também, qual tipo de casamento será beneficiado, os 
realizados no cartório, com horário pré determinado ou os realizados fora do cartório, até às altas 
horas da noite, em recepções, hotéis, igrejas, residências, particulares, etc... com horário 
determinado pelas partes? 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, por entender que cabe ao texto constitucional estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação e celebração do casamento civil. 
   
   EMENDA:13482 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAYME PALIARIN (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 418 do  
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
"Art. 418. ................................  
§ Os cônjuges planejarão sua prole de acordo  
com suas possibilidades econômico-financeiras e sociais.." 
Justificativa: 
Nas circunstâncias atuais do Brasil, o planejamento familiar torna-se uma necessidade. O dever do 
Estado que abriga uma população que vive numa constante explosão demográfica é discipliná-la; 
isto, porém num regime democrático torna-se impossível, se não for concedido aos cônjuges a 
orientação e os meios necessários. Assim sendo, a orientação no sentido dos cônjuges planejarem a 
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prole, evitará o nascimento desenfreado de seres humanos que, sem meios, engrossarão as fileiras 
de miseráveis, famintos e marginais. 
Parecer:   
   O texto proposto é matéria de legislação ordinária.  
Somos pela rejeição. 
 
   EMENDA:13692 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 416  
Suprima-se o artigo 416 e seus parágrafos do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A família, constituída por indivíduos, já tem seus direitos assegurados no artigo 12 do Projeto a 
matéria dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º nos parece mais adequada no Código Civil. 
Parecer:   
   Manifestamo-nos pela rejeição da emenda, porquanto julgamos de natureza constitucional a 
determinação dos princípios relativos à família e ao casamento civil. 
   
   EMENDA:13817 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Altera o § 5o. do art. 416 que trata da dissolução do casamento.  
Art. 416 - § 1o. - § 2o. - § 3o. - § 4o.  
§ 5o. - O casamento pode ser dissolvido nos casos  
expressos em lei. 
Justificativa: 
A constituição pretende, ao estabelecer os prazos de 2 e 4 anos de separação judicial ou de fato 
comprovada, respectivamente, para a propositura da dissolução de casamento, substituir o legislador 
ordinário. A lei nº 515, de 20 de dezembro de 1977 já estabelece prazos. Se a Constituição também o 
faz, certamente estará ingerindo em matéria atípica.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda. A exigência de prévia separação judicial para a dissolução da 
sociedade conjugal e a fixação de prazo mínimo para a celebração de novo casamento são 
condições para que os cônjuges realizem decisão amadurecida quanto à intenção de se divorciarem. 
   
   EMENDA:13842 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Parágrafo 1o. do Art. 416.  
O parágrafo 1o. do Art. 416 passa a ter a  
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seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento civil, no seu processo de  
habilitação e celebração será gratuito para todos  
que comprovadamente não puderem arcar com suas  
despesas. 
Justificativa:  
Não é justo obrigar os Cartórios de Registro Civil realizar serviços gratuitos, além de gastar material, 
a todos indiscriminadamente. 
Esta emenda visa manter o casamento civil gratuito para as pessoas realmente necessitadas, mas 
sem tirar a justa remuneração dos Cartórios que prestam serviços, gastam material e recolhem 
impostos. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:13844 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 416  
Dê-se ao § 1o. do art. 416 a seguinte  
redação: "§ 1o. - o casamento civil terá gratuita  
a sua celebração". 
Justificativa: 
Esta emenda mantém gratuita apenas a celebração do casamento, como já consta do texto vigente, 
visto a habilitação representar em elevado custo para os Ofícios de Registro Civil, com funcionários, 
material, prédios, etc., ofícios esses de caráter privado.  
 As pessoas carentes já dispõem de proteção legal que as isenta de tal pagamento, não sendo justo 
que tal benefício se estenda aos que podem pagar, causando um ônus desnecessário aos 
responsáveis pelo serviço, inviabilizando mesmo o funcionamento deste.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:13864 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO FILHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   - Suprimir parcialmente o caput do inciso V  
do Art. 12 do Projeto de Constituição que diz:  
"pelo casamento ou por união estável" e, incluir a  
expressão no caput do Art. 416, do referido  
Projeto no conceito constitucional de família. 
Justificativa: 
O direito de constituir família encontra-se arrolado nas modernas Constituições Ocidentais 
(Constituição da República Portuguesa, Art. 361) e em propostas formuladas a partir da convocação 
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da Assembleia Nacional Constituinte (Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, art. 29). Nos dois 
documentos citados tal direito aparece de per si, desacompanhado de qualificativos. 
Finalmente a definição constitucional de família como constituída “pelo casamento ou por reunião 
estável” é mais compatível com o capítulo referente à Família. 
Parecer:   
   Em que pese sua relevância, não se cogita da apreciação da matéria no âmbito constitucional.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:14314 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Altere-se o art. 416 - § 1o. do Projeto para a seguinte redação:  
" § 1o. - A celebração do casamento civil será Gratuito" 
Justificativa: 
O projeto prevê no seu artigo 12, item III – alínea G) – a gratuidade do registro civil. 
Em consonância com tal preceito, o parágrafo 1º do artigo 416 – estabelece que o casamento será 
gratuito. 
Contudo, a gratuidade do Registro Civil não deve abranger o processo de habilitação para o 
casamento, mas tão somente a sua celebração. 
Os processos de celebração, como todos os processos na esfera do judiciário, são custeados pelo 
interessado, e constituem os rendimentos e custos dos cartórios. 
A redação proposta atende à gratuidade do registro, sem prejuízo das custas do cartório.  
Parecer:   
Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14421 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 1o. do art. 416 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 416. ..................................  
§ 1o. Será gratuita a celebração do casamento civil.  
.................................................. 
Justificativa: 
A habilitação de casamento não deve ser um ato gratuito, exceto no que diz respeito às pessoas 
pobres. 
Na realidade, a gratuidade deve restringir-se tão somente à sua celebração, que é um ato do Estado, 
não atingindo a habilitação, porque seria injusto conceder-se tal gratuidade a quem pode pagar, 
máxime se considerarmos que o custeio desse ato seria imputado aos Estados, cujos cofres 
presentemente estão notoriamente minguados.  
Parecer:   
Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
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   EMENDA:14423 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do texto do art. 416, § 1o., do  
Projeto de Constituição a expressão "no seu  
processo de habilitação", passando a subsistir a  
seguinte redação:  
Art. 416. ..................................  
§ 1o. - O casamento civil, na sua celebração,  
será gratuito." 
Justificativa:  
Os serviços registrais, consoante prevê o próprio Projeto, são exercidos em caráter privado, por 
delegação do Poder Público. 
Consequentemente, a habilitação de casamento jamais poderá ser indistintamente gratuita, 
porquanto os ofícios de registro civil dependerão dos respectivos emolumentos; o que deve ser 
gratuita é a sua celebração, posto que ato do Estado praticado por juiz.  
Parecer:   
Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:14939 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo VII, do Título IX:  
Da Família  
"Art. - A família, instituída civil e  
naturalmente tem direito à proteção do estado e à  
efetivação de condições que permitem a realização  
pessoal dos seus membros.  
Parágrafo Único - O Estado assegurará  
assistência à família e criará mecanismos para  
coibir a violência na constância das relações  
familiares.  
"Art. - O homem e a mulher têm plena  
igualdade de direitos e de deveres no que diz  
respeito à sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao  
registro de filhos, à fixação do domicílio da  
família e à titularidade e administração dos bens  
do casal".  
"§ 1o. - Os filhos nascidos dentro ou fora do  
casamento terão iguais direitos e qualificações.  
"§ 2o. - O homem e a mulher têm direito de  
declarar a paternidade e a maternidade de seus  
filhos, assegurado a ambos o direito de  
contestação.  
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"§ 3o. - A lei regulará a investigação de  
paternidade de menores, mediante ação civil  
privada ou pública, condicionada à representação". 
Justificativa: 
Diante das reais transformações ocorridas no âmbito da sociedade brasileira, propomos incorporar à 
nova Carta Magna conceito mais amplo de família, de forma a equiparar a que se constitui 
naturalmente àquela formada pelo casamento. 
Convém esclarecer que as medidas aqui propostas representam antigas reivindicações de vários 
movimentos sociais.  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no que se refere à proteção da família pelo Estado, à igualdade de direitos 
dos filhos nascidos dentro ou fora do casamento.  
Quanto à coibição da violência nas relações familiares e a declaração e investigação de paternidade, 
julgamos-los matérias próprias da legislação ordinária. 
 
   EMENDA:15387 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 418  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
a) Artigo 418 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no Capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no Capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsicamente ligado a 
programas integrais de saúde. 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda, suprimindo do Substitutivo o artigo indicado. 
 
   
   EMENDA:15428 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 416 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematiza a redação seguinte:  
"Art. 416. ..................................  
§ 1o. O casamento civil, no seu processo de  
celebração, será gratuito." 
Justificativa: 
De acordo com que dispõe o § 1º do art. 416 do Projeto de Constituição, o casamento civil, no seu 
processo de habilitação e celebração, será gratuito. 
Entendemos que a gratuidade em apreço não pode ser estendida ao processo de habilitação, 
porquanto é nessa fase que o cartório do registro civil tem despesas consideráveis, principalmente 
aquelas relacionadas com a publicação ostensiva dos proclamas do casamento na imprensa local. 
Some-as a isso gastos com material de uso e consumo, todos correndo às custas do cartório do 
registro civil.  
Parecer:   
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Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
 
   EMENDA:15564 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo 418, passará a ter a seguinte redação:  
Art. 418 - A lei disporá sobre o planejamento  
familiar, fundado nos princípios éticos, morais,  
de paternidade responsável e da dignidade humana. 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é o de tornar o monopólio mais abrangente, alcançando outros setores 
estratégicos da econômica do petróleo e seus derivados, como a exportação, a importação e a 
comercialização. 
Parecer:   
   A redação proposta pela emenda visa a estabelecer princípios para o planejamento familiar 
melhorando o texto do Projeto. Por isso somos pela aprovação parcial. 
  
   EMENDA:15834 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 416  
Dê-se ao § 1o. do art. 416 a seguinte redação:  
"§ 1o. - O casamento será civil e gratuita a  
sua celebração.  
O processo de habilitação será gratuito para  
os carentes na forma da lei. 
Justificativa: 
A atual Carta Magna, já beneficia com a gratuidade a celebração do casamento civil. 
A presente emenda visa em especial a parte referente ao processo de habilitação, para carentes 
impossibilitados de pagar as custas emolumentos, publicações e taxas. 
Parecer:   
Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:15835 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 416  
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Dê-se ao § 1o. do art. 416 a seguinte redação:  
"§ 1o. - O casamento será civil e gratuita a  
sua celebração. O processo de habilitação será  
gratuito para os carentes na forma da lei. 
Justificativa: 
Esta emenda se faz necessária porque a gratuidade, “data vênia “, deve ser exceção e não regra, 
pois acarretaria a redução compulsória da remuneração dos auxiliares de justiça, responsáveis pelo 
processamento de habilitação de casamentos, incompatível com os princípios gerais que devam 
balizar a Nova constituição.  
Parecer:  
Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:15859 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
No Capítulo VII - Da Família, do Menor e do  
Idoso - os artigos 416, 417 e 418, do Projeto são  
substituídos pelos artigos e parágrafos abaixo,  
com a redação aqui apresentada.  
Capítulo VII  
Da Família, do Menor e do Idoso  
Artigo... A família, base da sociedade é  
constituída pelo casamento indissolúvel e terá  
direito à proteção especial do Estados".  
§ 1o. - O casamento civil, no seu processo de  
habilitação e celebração, será gratuito.  
§ 2o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
"Artigo... É reconhecido aos pais, de forma  
exclusiva, o direito de deliberar sobre o número  
de filhos, de acordo com a ordem moral, excluídos  
os recursos à contracepção, à esterilidade e ao aborto".  
Parágrafo Primeiro - Ficam vedados o  
induzimento, a instigação ou o auxílio à restrição  
da natalidade por parte de organizações  
particulares ou estatais".  
Parágrafo Segundo - A ajuda econômica, nas  
relações internacionais, não pode ser condicionada  
pela aceitação de programas de contracepção, de  
esterilidade ou de aborto".  
"Artigo... O Estado velará pela preservação  
dos valores fundamentais da família, impedindo o  
atentado à moral e aos bons costumes pelos meios  
de comunicação social.  
Artigo... Os pais têm o direito e o dever de  
manter e educar os filhos menores, e de amparar os  
enfermos de qualquer idade; e os filhos maiores,  
têm o dever de auxiliar e amparar os pais e a  
obrigação de o fazer na velhice, carência ou  
enfermidade destes.  
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Parágrafo único - A lei regulará a  
investigação da paternidade e da maternidade,  
mediante ação civil, privada ou pública, sendo  
assegurada gratuidade dos meios necessários à sua  
comprovação, quando houver carência de recursos  
dos interesses. 
Justificativa: 
A família, sociedade natural, existe anteriormente ao Estado e a qualquer outra coletividade. Por isso, 
ela tem direitos próprios e intangíveis, que devem ser reconhecidos e respeitados pelo mesmo 
Estado, em nome do Direito e da Justiça, independentemente de qualquer posicionamento político, 
conceptual ou religioso. 
Assim, urge sejam reconhecidos e assegurados pela nova Constituição do Brasil à Família todos os 
direitos que lhe são próprios, exclusivos e inalienáveis. 
Dentre estes queremos ressaltar, aqui, seja pela sua primazia, seja pelo desrespeito e ameaça com 
que são ou podem ser postergados, os seguintes direitos fundamentais da Família. 
A Família tem o direito de existir e ser defendida como “ célula mater” da sociedade, com direitos 
naturais anteriores aos do próprio Estado – insistimos – por isso, o divórcio fere a própria constituição 
do casamento e da Família.  
 O divórcio caminhou e, feriu demais a Família no Brasil. Quando de sua instituição, já se apontavam 
seus catastróficos males. Após uma década, urge repensar-se o problema. Que suas consequências 
ruinosas sejam sustadas em seu crescendo geométrico e tenham um paradeiro o número de 
dissoluções. O Brasil, de hoje e de amanhã, há de ficar devendo aos atuais Parlamentares 
Constituintes esta patriótica benemerência. 
É direito inalienável dos pais deliberar sobre o planejamento familiar, determinando o número de 
filhos que devam ter, de acordo com a ordem moral, que exclui o recurso à contracepção, à 
esterilidade e ao aborto. 
Constitui, pois, grave ofensa à dignidade da pessoa humana e à própria justiça, a intervenção de 
organizações particulares (máxima de empresas multinacionais) ou estatais, fomentando a restrição à 
natalidade por isso, nas relações internacionais, a ajuda econômica para o desenvolvimento do Brasil 
não pode ser condicionada pela aceitação de programas de contracepção de esterilidade ou de 
aborto.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação, no mérito, das sugestões relativas ao casamento civil e religioso, ao 
planejamento familiar, à preservação dos valores fundamentais da família.  
Não julgamos oportuna, porém, a norma que reestabelece a indissolubilidade do casamento.  
Quanto aos direitos e deveres dos pais e filhos e à investigação da paternidade e da maternidade, 
julgamo-los pertinentes à legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15866 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 416, o § 7o.:  
§ 7o. - A anulação e a nulidade do casamento  
podem ser arguidas em qualquer época. 
Justificativa: 
A emenda acrescenta ao artigo 416 um parágrafo que trata da anulação e da nulidade do casamento. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que a matéria é pertinente à legislação ordinária, onde, aliás, 
já é detalhadamente tratada. 
   
   EMENDA:16185 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 416  
§ - A fim de atender às necessidades básicas  
de alimentação, moradias, vestuário, e saúde das  
famílias carentes, a União, os Estados e o  
Distrito Federal constituirão o "Fundo de Proteção  
à Família", destinando dois por cento de suas  
receitas de impostos. A lei definirá os critérios  
de sua aplicação. 
Justificativa: 
O problema social da família carente no Brasil exige solução imediata. A última Comissão de 
Inquérito realizada na Câmara dos Deputados sobre o menor abandonado oferece dados 
estarrecedores, revelando que o drama do menor é, antes de tudo, o drama da família, sendo aquele 
mera consequência. Não se pode, assim, resolver o problema do menor sem que se resolva o 
problema da família pobre sobre cuja sorte não pode ser indiferente o Estado. Essa é uma exigência 
da sociedade brasileira, no seu todo, e constitui preocupação já longamente manifestada pelo 
legislador brasileiro. 
Há de encontrar-se uma forma para dar solução cabal a essa situação e a que me pareceu mais 
adequada, para o momento, é a prevista na presente Emenda, uma vez que a questão transcende os 
limites da legislação ordinária, para colocar-se no plano constitucional.  
É bom lembrar que uma das piores ocorrências de miséria total, desgraçadamente assíduas, é a de 
mãe carregada de filhos menores, deixando ao abandono pelo homem que nela gerou esses filhos. 
Cria-se com isso um estado de carência absoluta, que prolifera em debilidades orgânicas, mortes, 
atrasos mentais e debandada de sobreviventes para a mendicidade, o saque, o vício ou a violência é 
uma situação de atrocidade que justifica e até impõe a presente emenda.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o Substitutivo, ao tratar dos orçamentos, veda a 
vinculação de receita de natureza tributária a órgãos, fundos e despesas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16191 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o § 6o. do Artigo 416 
Justificativa: 
É verdadeiramente absurdo pretender-se liquidar, dessa forma, a família. O casamento passa a ser 
uma instituição instável, desestruturado o divórcio, em si, já não é bom, quanto mais abrindo-se 
“avenidas largas” para sua repetição ilimitada. Este parágrafo contradiz o “caput” do artigo 416. 
Nosso dever impõe-se contribuir para a efetiva proteção da família.  
Parecer:   
   Acolhemos a sugestão no sentido de suprimir-se o § 6o. do Artigo 416. 
   
   EMENDA:16745 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 201  

 

Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Suprima-se o § 2o. do Art. 193;  
Suprima-se do § 1o., do Art. 416 a expressão  
"Habilitação". 
Justificativa: 
Estender aos Juízes de Paz a atribuição para a habilitação dos casamentos, além da sua atribuição 
específica que é a celebração, seria uma medida altamente perigosa, posto que os processos de 
habilitação têm que ficar arquivados. 
Isto importaria em transferir para os Juízes de Paz os arquivos existentes nos Cartórios de Registro 
Civil, impondo a eles a obrigatoriedade de manterem uma estrutura funcional para a qual não 
dispõem de recursos. 
E, pergunta-se: como seriam mantidos e transferidos estes arquivos, se os cargos de Juiz de Paz são 
temporários e eletivos? 
Não há nenhuma justificativa plausível para retirar a habilitação de casamentos dos Ofícios de 
Registro Civil, que já possuem estrutura e pessoal qualificado para tanto, e são prestadores desse 
serviço desde que se implantou o Registro Civil no País.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   EMENDA:16747 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O Art. 418 passa a vigorar com a seguinte redação:  
"O planejamento familiar, fundado nos  
princípios da paternidade livre e responsável, na  
dignidade e no respeito à vida, desde sua  
concepção até a morte natural, é decisão do casal,  
competindo ao Estado colocar à disposição da  
sociedade, recursos educacionais, técnicos e  
científicos, para o exercício desse direito. 
Justificativa: 
O planejamento familiar foi objeto de longos debates em todas as subcomissões, além é claro, na 
Comissão Temática da Família, do Menor e do Idoso. Nesses debates, a matéria encontrou 
aprovação da maioria dos senhores Constituintes, sendo incluída em vários anteprojetos 
apresentados. Portanto, a matéria deve ser incluída no Projeto de Constituição em elaboração nessa 
douta Comissão de Sistematização, mesmo para ensejar um maior debate em plenário. 
Contamos, pois, com a especial atenção do ilustre Relator, Deputado Bernardo Cabral, esperando 
que a presente Emenda seja aproveitada. 
Parecer:   
   A redação proposta pela emenda visa a estabelecer princípios para o planejamento familiar, 
melhorando o texto do Projeto. Somos pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:16751 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O § 3o. do Art. 416, passa a ter a seguinte redação:  
"O Estado protegerá a família, as entidades  
familiares formadas por qualquer dos pais ou por  
responsável legal e seus dependentes,  
consanguíneos ou não". 
Justificativa: 
A redação do caput do art. 416, combinado com o § 3º do mesmo artigo, abriria na legislação 
brasileira, a brecha para a união entre indivíduos do mesmo sexo e o seu reconhecimento como 
família. 
No nosso entendimento, família é instituição sagrada que deve ser defendida e preservada. 
Inobstante isso, reconhecemos que devem ser protegidos pelo estado os demais tipos de uniões 
conjugais, daí a nova redação aqui proposta.  
Parecer:   
   Aprovamos a emenda no mérito, incorporando ao substitutivo redação semelhante à sugerida. 
   
   EMENDA:16752 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O art. 416 passa a ter a seguinte redação:  
"A família, base da sociedade, constituída  
pela união estável entre o homem e a mulher, tem  
direito à especial proteção social, econômica e  
jurídica do Estado e demais instituições." 
Justificativa: 
Da forma em que está redigido o art. 416 do Projeto de Constituição subscrito pelo ilustre relator, 
Deputado Bernardo Cabral, complementado pelo § 3º do mesmo artigo, abre-se na legislação 
brasileira a brecha desejada pelos pervertidos sexuais (homossexuais e lésbicas) para que se 
reconheça como família, a união entre dois homens ou duas mulheres.  
 No nosso entendimento, família é instituição sagrada que deve ser defendida a preservada, mesmo 
porque a norma constitucional constante do citado art. 416 vê nela a “base da sociedade”. 
A simples admissibilidade de união entre dois homens ou duas mulheres repugna a sociedade 
brasileira. Permitir que indivíduos do mesmo sexo se constituem em família seria, no mínimo, 
intolerável.  
Parecer:   
   Julgamos que a nova redação dada ao dispositivo que trata da família, classificando-a em família 
constituída pelo casamento ou por uniões estáveis, elimina a preocupação de que a expressão 
"uniões estáveis" possa ter outro significado que não o da relação entre homem e mulher. 
 
   EMENDA:16895 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Art. 418, onde diz  
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"Os órgãos públicos e privados somente  
poderão implantar programas de planejamento  
familiar que tenham também em vista a melhoria das  
condições de trabalho dos cônjuges, e de  
habitação, saúde, educação, lazer e segurança das  
famílias".  
Pela seguinte redação:  
"É dever do Estado e direito da sociedade,  
implantar imediatamente programas de planejamento  
familiar que possam assegurar o controle da  
expansão demográfica, assegurando a melhoria das  
condições de vida na família". 
Justificativa: 
Hoje, os problemas existentes em nosso país, não podem sequer serem equacionados, enquanto 
permanecerem esses milhões de brasileiros em pobreza absoluta, crescendo geometricamente nas 
beiradas dos latifúndios e nas periferias das grandes cidades. A cada ano, o Brasil recebe em termos 
de população um novo Uruguai, e a cada três anos são duas Dinamarca ou um Portugal. São mais de 
três milhões de novos habitantes, para inviabilizar qualquer plano de educação, de saúde e de 
transporte. 
Por isso, proponho nesta oportunidade, a substituição do art. 418 pelo apresentado, que obriga o 
Poder Público a encarar com urgência eficiência esta questão da nossa expansão demográfica, ao 
mesmo tempo que se permite as entidades privadas a participarem dos projetos de planejamento 
familiar. 
Parecer:   
   É propósito da emenda levar o Estado a implantar, de imediato, programas de planejamento familiar 
para assegurar o controle da expansão demográfica.  
Tais programas, já executados por entidades filiadas a instituições internacionais já levaram a um 
sensível decréscimo da taxa de natalidade no Brasil, sem nenhum controle por parte do Estado. Os 
métodos utilizados por essas instituições tais como esterilização em massa da população, 
métodos contraceptivos que provocam o aborto e a experiência de produtos cujos efeitos são ainda 
desconhecidos para o feto e a mãe, configuram, pela soma de massas dispendidas nesses 
programas, ingerência externa nos assuntos nacionais.  
A taxa de ocupação de 20 habitantes por quilômetro quadrado, no território brasileiro, está muito 
longe da explosão demográfica. A distribuição da população nos espaços vazios do território nacional 
e a desconcentração dos grandes centros urbanos são questões a serem resolvidas pelo 
planejamento econômico então pelo controle populacional.  
Por outro lado, o espaçamento entre os filhos e o número de nascimentos sem recorrer a métodos 
que atentem contra a saúde da mulher e a vida do embrião são princípios a serem estabelecidos no 
texto constitucional. Pelo exposto, somos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:16939 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O § 1o. do art. 416 passa a ter a seguinte redação:  
"O casamento civil, no seu processo de  
habilitação e celebração, será gratuito para as  
pessoas comprovadamente pobres, na forma da Lei." 
Justificativa: 
Não se justifica que o contribuinte seja chamado a pagar despesas com processos da habilitação a 
celebração de casamento de pessoas que podem arcar com esse ônus. 
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Nada temos a pôr que se incentiva o casamento civil de pessoas comprovadamente pobres, na forma 
da lei. Achamos que a sociedade, como um todo, deve pagar essa fatura. Mas para as pessoas 
detentoras de posses isso será inadmissível.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:17010 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTTUTIVA  
O art. 416 passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 416 - A família, base da sociedade, tem  
direito à proteção do Estado. 
Justificativa: 
O termo proteção é de grande amplitude. Entende-se que seja proteção social, econômica e jurídica. 
O final do artigo fala em “ demais instituições” que instituições serão estas? Que proteção darão às 
famílias? Por isto suprimimos as três palavras finais.  
Parecer:   
   Aprovamos a emenda no mérito, incorporando ao Substitutivo a sugestão oferecida. 
 
   
   EMENDA:17144 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 418 do Projeto de Constituição:  
"O planejamento familiar, com base nos  
princípios da paternidade livre e responsável, na  
dignidade humana e no respeito à vida é decisão do  
casal, competindo ao Estado colocar à disposição  
da sociedade todos os meios para que esse direito  
seja exercido". 
Justificativa: 
O artigo que pretendemos mudar com a redação proposta não atende aos interesses da população 
brasileira. Dizer que os órgãos públicos “poderão implantar programas de planejamento familiar” ... é 
o mesmo que nada. Para corrigir esse equívoco é que se faz necessária a presente emenda. 
Parecer:   
   A redação proposta pela emenda visa estabelecer princípios para o planejamento familiar 
melhorando o texto do Projeto. Em face do exposto somos pela aprovação parcial. 
 
   EMENDA:18522 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 205  

 

Texto:   
   CAPÍTULO VII - DA FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO  
Nova redação ao Art. 418:  
"Art. 418. O casal será respeitado em seu  
direito ao planejamento familiar e os poderes públicos promoverão a informação apropriada e  
defenderão a família frente à imposição de programas antinatalistas." 
Justificativa: 
A família é anterior ao Estado e tem uma constituição natural, fundada na lei divina. Por isso mesmo, 
o Estado na sua constituição política, tem que respeitar a constituição natural da família, não lhe 
cabendo dispor sobre a natureza da comunidade familiar, mas sim dar-lhe toda a proteção. (1º 
Congresso Nacional em Defesa da Família e dos valore da Civilização Cristã, realizado em Brasília, 
em junho de 1986). 
Parecer:   
   O texto proposto atende melhor o estabelecimento de princípios do planejamento familiar. Somos 
pela aprovação parcial. 
 
   
EMENDA:18670 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 416  
Dê-se ao § 1o. do artigo 416 a seguinte redação:  
"§ 1o. - O casamento será civil e gratuita a  
sua celebração.  
O processo de habilitação será gratuito para  
os carentes na forma da lei". 
Justificativa: 
A atual Carta Magna, já beneficia com a gratuidade a celebração do casamento civil. 
A presente emenda visa em especial a parte referente ao processo de habilitação, para os carentes 
impossibilitados de pagar as custas e emolumentos, publicações e taxas.  
Parecer:   
Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:19161 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 416  
Inclua-se no Art. 416 o parágrafo 7o., com a  
seguinte redação:  
"§ 7o. À família estável serão assegurados  
direitos que não se limitam aos direitos  
individuais de cada um de seus membros." 
Justificativa: 
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A família é uma entidade única que não se limita à ação particular de cada um de seus membros. Os 
direitos da família se sobrepõe aos direitos individuais de seus membros. 
A existência de filhos dá a família características diferentes, com responsabilidade e deveres que 
justificam diferente. 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no mérito. Entendemos que a norma que trata da proteção da família, no 
Projeto, contemple o objetivo da proposição. 
 
   EMENDA:20184 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 418  
Suprimam-se do projeto:  
a) artigo 418 
Justificativa: 
Ao propormos a redação acima descrita, visamos a correção do texto subjetivo, que diz “desde que a 
parte afirme a impossibilidade de pagar custas e taxas”. Com a nova redação proposta, passamos a 
justiça gratuita aas pessoas que comprovadamente não tenham condições de pagar os emolumentos 
jurídicos.  
Parecer:   
   Acolhemos a emenda, suprimindo do Substitutivo o artigo indicado. 
 
   
   EMENDA:20185 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 416 e seus parágrafos  
O Art. - 416 e seus parágrafos passam a ter  
a seguinte redação:  
Art. 416 - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem direito à  
especial proteção social, econômica e jurídica do  
Estado e demais instituições.  
§ 1o. - o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - será gratuito o processo de  
habilitação e a celebração do casamento.  
§ 3o. - estende-se a proteção do Estado e  
demais instituições à entidade familiar formada  
por qualquer um dos pais ou responsável legal e  
seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 4o. - o casamento poderá ser dissolvido,  
mediante acordo das partes, em homologação judicial;  
§ 5o. - a lei não limitará o número de  
dissoluções da sociedade conjugal. 
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Justificativa: 
A constituição da família foi matéria contemplada no Art.12 Capitulo I do presente projeto, razão pela 
qual optamos, com a finalidade de sistematizar o Texto Constitucional, pela presente redação. 
O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais parágrafos. 
Parecer:   
   Acolhemos a emenda no que se refere à proteção da família, ao casamento civil e religioso.  
Não julgamos oportuna a norma que veda à lei a limitação do número de dissoluções da sociedade 
conjugal e o mandamento que propõe a retirada do texto constitucional dos relativos à dissolução do 
casamento. 
   
   EMENDA:20385 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 416  
Dê-se ao parágrafo 1o. do art. 416 a  
seguinte redação:  
"§ 1o. -O casamento civil, no seu processo de  
habilitação e celebração, será gratuito para os  
comprovadamente carentes". 
Justificativa: 
Esta emenda mantem gratuita a habilitação e a celebração do casamento, como já consta do texto do 
projeto, mas, apenas para os comprovadamente carentes visto que ambos representam um elevado 
custo para os Ofícios de Registro civil, com funcionários, impressos, móveis, máquinas, prédio, etc. 
Além disso esses Ofícios de Registro Civil são exercidos em caráter privado, por disposição 
constitucional.    
Parecer:   
Somos pela rejeição da emenda, vez que o texto constitucional pretende tão-somente estabelecer o 
princípio da gratuidade do processo de habilitação para o casamento civil.  
Posteriormente, a legislação ordinária cuidará de disciplinar a matéria. 
   
   EMENDA:20386 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dá ao § 6o. do art. 416 a seguinte redação:  
"§ 6o. - A lei não limitará o número de  
dissoluções do casamento". 
Justificativa: 
A presente emenda é originária do Conselho Federal da OAB. 
Como está, na redação da Comissão, o que a lei não pode limitar é o número de desquites, que, pela 
tradição do direito brasileiro, jamais foi limitado. O que o Projeto deve ter pretendido foi a não 
limitação do número de divórcios, como parece estar na legislação civil atual do Brasil. 
 A proposição justifica-se porque “dissolução da sociedade conjugal “ não é a mesma coisa que 
“dissolução do casamento”, pois, naquela, permanece o vínculo, impossibilitando novo casamento; 
nesta, não, desaparece o próprio matrimônio, que é o estágio atual de nossos costumes.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda.  
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Optamos por eliminar do texto constitucional qualquer referência ao número de dissoluções da 
sociedade conjugal ou do casamento, por entender que a matéria é pertinente à legislação ordinária. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:20824 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 297.  
O Art. 297, do Projeto de Constituição passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 297. A família constituída pelo  
casamento ou por união estável, por ser núcleo  
natural e fundamental da sociedade, tem a proteção  
do Estado, que assegurará os mecanismos de  
desempenho da maternidade e da paternidade e  
promoverá campanhas de valorização deste núcleo,  
destacando a igualdade de direitos do homem e da  
mulher e da importância do pai e da mãe na  
educação dos filhos. 
Justificativa: 
Cumpre assegurar na Constituição Federal a proteção do Estado ao núcleo natural e fundamental da 
sociedade que é sem dúvida a família constituída pelo casamento ou união estável, destacando-se, 
ainda, a igualdade de direitos que deve existir entre o homem e a mulher e a importância que tem o 
pai e a mãe na educação e formação familiar dos filhos.  
Parecer:   
Optamos por conferir ao dispositivo redação mais sintética, razão pela qual consideramos a presente 
Emenda prejudicada. 
 
 
   EMENDA:20839 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Acrescente-se o seguinte § 2o. ao Artigo 298, do  
Projeto de Constituição, passando o parágrafo  
único do mesmo artigo a figurar como § 1o.  
"Art. 298. ................................  
§ 2o. É assegurado o direito à vida desde a  
concepção até a morte natural. Somente será  
permitido o aborto quando a vida física da mãe  
estiver comprovadamente ameaçada." 
Justificativa: 
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O direito à vida desde a concepção sobressai sobre os demais direitos que devem ser assegurados 
na Constituição Federal, sendo que a prática do aborto além de ceifar a vida de um ente em 
formação, muitas vezes também resulta na morte da própria mãe, e por essas razões deve ser 
coibida.  
Parecer:   
   A emenda visa com a redação proposta assegurar o direito à vida desde a concepção até a morte 
natural, permitindo o aborto nos casos de risco de vida da mãe. A matéria está regulada na legislação 
ordinária, somos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20863 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 297 do Substitutivo do Relator:  
Art. 297 - A família, legítima ou natural  
terá a proteção do Estado. 
Justificativa: 
O presente artigo, tal como está redigido, nos parece prolixo e confuso, dando origem a 
interpretações contraditórias. 
Seus parágrafos, a seguir, dispensam-lhe a extensão, bastando acentuar que a proteção do Estado 
estende-se à família legítima ou ilegítima. A expressão família natural, além de ser mais técnica, é 
menos agressiva. Difícil, também, entender o que seja “união estável”, expressão vazia de sentido 
jurídico.  
Parecer:   
   Com o propósito de dotar o dispositivo que trata da proteção da família de maior clareza e síntese, 
demos-lhe nova redação, no Substitutivo.  
Por essa razão, julgamos prejudicada a presente emenda. 
   
   EMENDA:20865 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 297, DO CAPÍTULO VII  
Inclua-se no artigo 297, no Capítulo VII, o  
seguinte texto:  
Art. 297 ....................................  
§ 3o. - Os deveres e direitos referentes à  
sociedade conjugal cessam automaticamente e para  
sempre com dissolução da mesma. 
Justificativa: 
A sociedade evolui bastante nos últimos anos. Com o advento do divórcio os costumes precisam 
adaptar as leis à nova realidade em que vivemos, de igualdade entre o homem e a mulher. Juristas 
como Pontes de Miranda e outros nomes consagrados já repudiaram a vinculação da 
responsabilidade após a dissolução da sociedade conjugal. Quanto aos filhos, se houver, o Código 
civil já lhes garante os direitos suficientes e inquestionáveis. Trata-se, pois, de uma medida de largo 
alcance moral e social, há muito defendida pela família brasileira.  
Parecer:   
   A regulamentação dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, bem como sua 
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dissolução, que a emenda pretende inserir no texto constitucional, pertence à esfera da legislação 
ordinária, mais precisamente ao Código Civil.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21421 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BORGES (PDC/GO) 
Texto:   
   Da Família, do Menor e do Idoso  
Dê-se ao § 1o. do Artigo 297 do Substitutivo  
a seguinte redação:  
"Art. 297....................................  
§ 1o. - O casamento será civil e gratuita a  
sua celebração. O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei." 
Justificativa: 
A atual Constituição (art. 175, § 2º), repetindo que dispunha a de 1946 (art.163, §1º), prescreve: “ O 
casamento será civil e gratuita a sua celebração”. 
A Lei de Registros Públicos (nº 6015/73), por sua vez, estabelece em seu Art. 30 que o casamento já 
é gratuito, para todos, quanto à sua celebração, e, também gratuito, quanto ao registro e respectiva 
certidão, para os pobres. 
Estender a gratuidade ao processo de habilitação será isentar de emolumentos – que é remuneração 
por serviço prestado diretamente ao usuário – as pessoas que estão em condições financeiras de 
arcar com esse ônus (V. art. 199, § 3º). 
Ora, num país carente de recursos, constitui prodigalidade o Estado assumir todos os encargos dos 
serviços que oferece à população. Ressalvando o caso de miserabilidade, as pessoas devem pagar a 
taxa correspondente a cada serviço prestado. O erário já se encontra altamente comprometido com 
os elevados encargos de Governo, como pessoal, educação, saúde pública, execução de obras, não 
se justificando que benefícios que sempre foram cobrados diretamente do usuário passem a onerar, 
mais ainda, os combalidos cofres públicos. Por outro lado, a gratuidade do Registro Civil de Pessoas 
Naturais inviabilizará o funcionamento do respectivo cartório, por falta de renda própria (v. art. 263). 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à compatibilização do dispositivo emendado 
com normas fixadas no mesmo texto constitucional. 
 
   EMENDA:21455 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 298 do Substitutivo  
do Relator o seguinte § 2o, renumerando-se o § único para § primeiro.  
Art. 298 - ..................................  
§ 1o.  ....................................  
§ 2o. - A lei disporá sobre o registro dos  
filhos, a fixação do domicílio comum e a  
administração dos bens do casal. 
Justificativa: 
A família, constituída pelo casamento ou união estável, deve ter como base a igualdade entre o 
homem e a mulher.  
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É bem verdade que a Lei 4.121, de 1962, já atenuou a predominância do homem no casamento, ao 
estabelecer que “compete aos pais quanto a pessoa dos filhos”.... 
Mas essa atenuação não se estendeu nem corrigiu a posição secundária da mulher no que concerne 
a fixação do domicílio, a administração dos bens do casal e ao registro dos filhos. 
Trata-se de anacronismo que redundam numa espécie de hegemonia natural, com reflexos em outros 
institutos do direito, cuja dinâmica exige, por vezes, o exercício pronto e imediato por qualquer um 
dos cônjuges.  
Ao texto constitucional, porém, não cabe estabelecer os pormenores dessa igualdade entre os 
cônjuges. Daí a remessa que se faz à lei ordinária, cuja abrangência pode cobrir todos os aspectos 
dos direitos a serem exercidos pelo homem e pela mulher, na constância do casamento.  
Parecer:   
   É justa a preocupação veiculada pela presente Emenda.  
Entretanto, não deve constar de dispositivo constitucional, e sim de legislação complementar. Estará, 
com certeza, aceita, na adaptação que o Código Civil deverá sofrer diante das normas da nova 
Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21610 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 297  
Dê-se ao artigo 297 do Projeto de  
Constituição a redação seguinte:  
Art. 297 - A família; base da sociedade, será  
constituída pelo casamento ou por uniões estáveis,  
obedecidas a igualdade entre o homem e a mulher, e  
receberá a tutela dos Poderes Públicos.  
§ 1o. - o casamento civil, no seu processo de  
habilitação e celebração, será gratuito.  
§ 2o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia e  
comprovada separação por mais de dois anos. 
Justificativa: 
A redação evita a prolixidade do texto. 
Sintetiza o essencial. 
Sabemos que disposições inúteis tiram a credibilidade do fundamental. Assim, buscamos oferecer 
aquilo que, efetivamente, deve constar da norma constitucional. 
No mérito, modificações, sobre maneira, o que diz respeito à dissolução do casamento. Em verdade, 
dispensamos o instituto da separação judicial, por se constituir, no caso, a repartição da burocracia e 
do entrave à solução das questões sociais. Separação, simplesmente, comprovada na forma da lei.  
Parecer:   
   Optamos por redação que firme, de forma sintética, o princípio da proteção da família por parte do 
Estado.  
Manifestamo-nos também pela rejeição da proposta relativa à gratuidade do processo de habilitação 
do casamento e da exclusão da exigência de prévia separação judicial para a dissolução da 
sociedade conjugal.  
 
 
   EMENDA:21701 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se, no artigo, a seguinte redação ao parágrafo único:  
Art. 298 - ..................................  
Parágrafo único - É obrigação do Poder  
Público assegurar o acesso à educação, à  
informação e aos meios e métodos adequados de  
planejamento familiar, respeitadas as convicções  
éticas e religiosas dos pais. 
Justificativa: 
O termo utilizado no Substitutivo de nobre Relator é muito forte. Daí a sugestão para substituir 
CONTROLE DE NATALIDADE por PLANEJAMENTO FAMILIAR. 
Parecer:   
   A emenda propõe a substituição da expressão "controle de natalidade" por planejamento familiar. 
Somos pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:21722 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   No artigo 297, parágrafo segundo terá a seguinte redação:  
§ 2o. - O casamento pode ser dissolvido desde  
que haja prévia separação judicial, por mais de um  
ano, ou comprovada separação de fato, por mais de  
dois anos. 
Justificativa: 
A nova redação representa um avanço social e ao mesmo tempo o ponto de vista consensual da 
sociedade brasileira sobre o assunto.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da Emenda, porquanto julgamos razoáveis os prazos nela estabelecidos 
para que se possa efetivar a dissolução da sociedade conjugal. 
   
   EMENDA:22050 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado - Dê-se ao parágrafo 1o., a seguinte redação:  
Art. 297, Parágrafo 1o.  
O casamento civil terá gratuita sua celebração. 
Justificativa: 
Esta emenda mantém gratuita apenas a celebração do casamento, como já consta no texto vigente, 
visto a habilitação representar em elevado custo para os ofícios de Registro Civil, com funcionários, 
material, prédios etc., ofícios esses de caráter privado. 
 As pessoas carentes já dispõem de proteção legal que as isenta de tal pagamento, não sendo justo 
que tal benefício se estenda aos que podem pagar, causando um ônus desnecessário aos 
responsáveis pelo serviço, inviabilizando mesmo o funcionário deste.  
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Parecer:   
   Manifestamo-nos pela aprovação da emenda no que diz respeito à gratuidade da celebração do 
casamento civil.  
Julgamos, contudo, que se deva instituir norma relativa à validade civil do casamento religioso.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22125 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 297, Caput  
EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 297 - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável, tem proteção do  
Estado, que se estenderá à entidade familiar  
formada por qualquer dos pais ou responsável legal  
e seus dependentes, consanguíneos ou não. 
Justificativa: 
Visa a presente emenda aprimorar a redação do texto original.  
Parecer:   
   Consideramos a emenda prejudicada. Com a nova redação dada ao dispositivo, torna-se 
dispensável a correção sugerida. 
   
   EMENDA:22723 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 297, § 2o.  
Suprima-se do § 2o. do art. 297 do Capítulo  
da Família, do Menor e do Idoso a expressão judicial 
Justificativa:  
Para consumar a dissolução do casamento, dois anos de separação são mais do que suficientes para 
que o casal tome sua decisão, sendo completamente indispensável a interferência da Justiça nessa 
fase prévia. 
Além disso, tal modificação descarregará o excesso de trabalho e de processos em que se afoga 
nosso organismo judicial.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. A supressão do termo, tal como proposto, fará com que se estabeleçam dois 
prazos diferentes para que se alcance o mesmo propósito da dissolução da sociedade conjugal: mais 
de dois e mais de quatro anos.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:22916 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dar ao Art. 298 a seguinte redação:  
"Art. 298. É garantido a homens e mulheres o  
direito de determinar livremente o número e o  
espaçamento de seus filhos, vedado todo tipo de  
prática coercitiva por parte do Poder Público e de  
entidades privadas.  
Parágrafo único. - É obrigação do Poder  
Público com a colaboração de entidades privadas,  
assegurar o acesso à educação, à informação e aos  
meios e métodos adequados de planejamento  
familiar, respeitadas as convicções éticas e  
religiosas dos país." 
Justificativa: 
O Substitutivo do Sr. Relator Constituinte Bernardo Cabral deu ao planejamento familiar uma redação 
bem próxima a dada pelo Anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (Art. 366) 
presidida pelo Prof. Afonso Arinos de Mello Franco. 
No Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, o planejamento familiar aparecia duas 
vezes no Título “Ordem Social”: na Seção “Da Saúde” e no capítulo “Da Família”, do Menor e do 
Idoso”.  
Já na versão do Substitutivo do Sr. Relator o tema foi consolidado e aparece apenas no capitulo “Dá 
Família”... 
- Alteração no caput do artigo: 
- propomos o acréscimo da palavra espaçamento uma vez que tecnicamente é melhor além de ser 
mencionado em documentos como a Conferência Internacional sobre Direitos Humanos e em 
modernas Constituições modernas Constituições como a Mexicana. 
“As casais têm o direito humano fundamental do deixarem livre e responsavelmente quanto ao 
número e espaçamento de seus filhos e o direito de obterem instrução e orientação adequada a 
respeito.” (Conferência Internacional sobre Direitos Humanos, Tearã1968, Resolução XXVIII).  
“Art. 4° - O homem e a mulher são iguais perante a lei. 
Esta protegerá a organização e o desenvolvimento da Família. Toda pessoa tem o direito a decidir de 
maneira livre, responsável e informada sobre o número e o espaçamento de seus filhos.” 
(Constituição do México).  
- Alterações no parágrafo único: 
a) propomos o acréscimo da expressão com a colaboração de entidades provadas visto vivermos 
num regime de livre iniciativa onde o Setor provado não pode se eximir de colaboração para com o 
interesse público.  
b) deve haver a substituição da expressão “controle da natalidade” por planejamento familiar visto 
que têm condições diferentes. Se há liberdade não deve haver controle. Tanto assim que dispõe a 
Constituição de Portugal.  
“Art. 67 – Ao Estado compete: 
d) promover, pelos meios necessários, a divulgação dos métodos de planejamento familiar e 
organizar as estruturas jurídicas e técnicas que permitam o exercício de uma paternidade 
consciente”. (Constituição de Portugal).  
Parecer:   
   Propõe a emenda o acréscimo da palavra "espaçamento" no caput do artigo e da expressão "com a 
colaboração de entidades privadas" no parágrafo único do artigo 298 do Projeto.  
Propõe ainda a substituição da expressão "controle de natalidade" por "planejamento familiar"  
Somos pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23265 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 297, do capítulo VII, do título  
IX, deste projeto de constituição, uma nova  
redação e acrescente-se mais as alíneas a e b:  
Art. 297 - A família é constituída pelo  
casamento e tem a proteção do Estado.  
a) na vigência do casamento é crime a  
infidelidade conjugal, punida na forma de lei, e  
b) é crime a interrupção da gravidez, exceto  
nos casos previstos em lei. 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada, visa três importantes objetivos: 
1. Caracterizar que a família é constituída pelo casamento, que pode ser civil e religioso com efeito 
civil, e de maneira nenhuma deve ser destruída a célula máter da sociedade com enxerto bem 
tramado da união estável, que nada mais é do que a legalização do concubinato, fato desconexo uma 
vez que existe o casamento para quem é casado e se separa há o divórcio. Para os amantelados 
basta contrair o casamento de acordo com suas convicções; 
2. Mesmo existindo divórcio, a fidelidade conjugal deve ser de fundamental importância para a 
soberania da família, para a paz do casal e tranquilidade dos filhos, visto que a traição gera violência 
de consequências imprevisíveis. Por isso, na vigência do casamento a infidelidade conjugal deve ser 
banida dos cônjuges, para a paz, a prosperidade da família, o que não será possível com o fantasma 
do adultério, e 
3. A desaprovação da legalização do aborto, tese esta defendia por pessoas que não amam a seu 
semelhante, além de ser um desrespeito contra a humanidade é um crime contra a vida e uma atitude 
nefanda contra o Criador dos Homens.  
Parecer:   
   Com exceção da declaração do princípio relativo à proteção da família, as demais matérias são 
pertinentes à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23406 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 1o. do Art. 297.  
Dê-se ao § 1o. do art. 297, a seguinte redação:  
§ 1o. - "O casamento será civil e gratuita a  
sua celebração. O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei". 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva compatibilizar a redação acima com o estabelecido no art.146, que diz 
 “Os serviços notariais e registrais serão exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público”, e no seu § 3o Lei federal disporá sobre critérios para fixação de emolumentos relativos aos 
atos praticados pelos serviços notariais e registrais”.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à compatibilização do dispositivo emendado 
com normas fixadas no mesmo texto constitucional. 
   
   EMENDA:23753 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do artigo 297, a seguinte redação:  
Art. 297 - ..............................  
§ 2o. - O casamento é indissolúvel. 
Justificativa: 
O divórcio, instituído para resolver as situações de fato existentes à época, já cumpriu a missão 
almejada.  
Parecer:   
   A emenda visa a restabelecer a indissolubilidade do vínculo matrimonial, tal como constava da 
Carta Magna até a aprovação da Emenda Constitucional no. 9, de 1977.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:23854 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao § 1o. do art. 297, do Substitutivo do Relator  
Dê-se ao § 1o. do art. 197, do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
§ 1o. "O casamento será civil e gratuita a  
sua celebração. O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei." 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva compatibilizar a redação acima com o estabelecido no art.146, que diz 
“Os serviços notariais e registrais serão exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público”, e no seu § 3o Lei federal disporá sobre critérios para fixação de emolumentos relativos aos 
atos praticados pelos serviços notariais e registrais”.  
A gratuidade deve ser exceção e não regra geral, tal como consagra o princípio estabelecido no § 26 
do art. 6º combinado com o art. 143 do Substitutivo. 
É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acolhida.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à compatibilização do dispositivo emendado 
com normas fixadas no mesmo texto constitucional. 
   
   EMENDA:23925 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 297, § 1o. O casamento será civil e  
gratuito no seu processo de habilitação e  
celebração para os pobres. 
Justificativa: 
Se consagrar a gratuidade no processo de habilitação, significará a gratuidade do casamento para os 
pobres e ricos uma vez que, o ato de celebração do casamento, já é gratuito. 
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Isto representará a falência do registro civil no país o que é uma irresponsabilidade e insensatez. 
Seria muito mais racional estatizar os cartórios de registro civil, do que inviabilizar a existência dos 
mesmos com a maior parte do seu trabalho sendo não remunerado. 
Num momento que o próprio poder público corta o subsídio do pão e da agropecuária, não é 
admissível que se exija do prestador do serviço privado este procedimento. 
Casamento deve ser um ato refletido, pensando, amadurecido e deve ter um custo para que seja 
valorizado e tenha duração. 
A gratuidade ampla e para todos irá vulgarizá-lo e desvalorizá-lo pois o seu desmembramento de 
qualquer sacrifício ou custo, o levará fatalmente ao banal e ao vulgar.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. Entendemos que deva ser mantida a gratuidade da celebração do casamento, 
não instituída, porém, a gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24370 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 297 a seguinte redação:  
Art. 297 - A família, base da sociedade, tem  
direito à especial proteção social, econômica e  
jurídica do Estado e demais instituições.  
§ 1o. - O casamento civil, no seu processo  
de habilitação e celebração, será gratuito.  
§ 2o. - O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 3o. - O Estado protegerá a família  
constituída pela união estável entre o homem e a  
mulher, cabendo à lei facilitar sua conversão em  
casamento.  
§ 4o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de dois anos, ou  
comprovada separação de fato por mais de quatro  
anos. 
Justificativa: 
Desde a elaboração – e dos primeiros entendimentos de estudos na Subcomissão da família este tem 
sido o melhor entendimento para a disciplinação jurídica dos aspectos básicos que sejam 
constitutivos da família, com o apoio do estado e as condições mínimas que sejam asseguradas 
juridicamente. Razão porque volto a insistir nessa melhor proposta a partir desta emenda.  
Parecer:   
   Optamos por critérios diferentes dos propostos pelo eminente Constituinte, ao tratar das questões 
relacionadas à gratuidade do processo de habilitação para o casamento, às uniões estáveis e à 
dissolução da sociedade conjugal.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:24431 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PFL/PR) 
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Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo único do Art. 298 a  
seguinte redação, transformando-o em § 1o. e  
acrescente-se o § 2o. ao mesmo artigo.  
"Art. 298 - ................................  
§ 1o. - É obrigação do Poder Público  
assegurar o acesso à educação, à informação e aos  
meios e métodos científicos de planejamento  
familiar que não atentem contra a integridade  
física e a vida desde o momento da concepção.  
§ 2o. - Os recursos internos ou externos, de  
entidades públicas ou privadas, nacionais,  
estrangeiras ou internacionais, destinados a  
financiamento de programas de pesquisa ou  
assistência na área de planejamento familiar, só  
poderão ser utilizados após autorização do órgão  
máximo do Sistema único de saúde." 
Justificativa: 
É preciso ficar bem claro no texto constitucional que os métodos a serem utilizados no Planejamento 
Familiar não provoquem o aborto indiscriminado e nem atente contra a integridade física do embrião 
e da mulher. 
As práticas levadas a efeito por entidade públicas e privadas de origem externa, ora com esterilização 
em massa, ora com o uso de métodos contraceptivos abortivos, ou mesmo o experimento de drogas 
de efeito ainda desconhecido para a saúde do feto e da mulher, constituem, não somente um 
atentado ao direito à vida, como abuso do corpo da mulher que é utilizado como cobaia para 
experiências no campo da contracepção. 
Por outro lado, a soma de recursos utilizada para a prática de controle populacional no Brasil constitui 
problema de segurança nacional, ocasionando a queda vertiginosa de fertilidade verificada nesses 
últimos anos. Tais recursos entram atualmente no País e são empregados sem nenhum controle do 
Poder Público.  
A emenda tem por objetivo corrigir essas distorções, deixando à legislação ordinária a 
regulamentação da matéria.  
Parecer:   
   Refere-se ao Art. 298 e considera obrigação do Poder Público assegurar o necessário para que o 
planejamento familiar não atente contra a vida, desde a concepção.  
Propõe, também, que os recursos destinados ao planejamento familiar tenham de ser autorizados 
pelo órgão máximo do Sistema Único de Saúde.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:24587 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 298 e Parágrafo do Substitutivo  
do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 298 - É assegurado aos pais a  
determinação do número de filhos que pretendam,  
sendo vedada qualquer forma de coerção em  
contrário por órgãos públicos ou privados.  
Parágrafo único - Ao poder Público cabe  
assegurar, a todos os cidadãos, o acesso às  
informações sobre planejamento familiar, assim  
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como os meios adequados para seu uso, respeitadas  
as convicções de cada um." 
Justificativa: 
Mudamos apenas a redação ou a colocação das palavras, para melhor adequar o objetivo principal 
do artigo, que é democratizar o planejamento familiar, respeitadas as convicções de cada um.  
Parecer:   
   A redação proposta melhora o texto e substitui a expressão controle de natalidade por 
"planejamento familiar".  
Somos pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24830 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo VI, do Meio  
Ambiente, do título IX, o seguinte artigo, a ser  
numerado como art. 297, renumerando-se o atual e  
seguintes:  
"Art. 297 - Proíbe-se a importação, pesquisa  
e fabricação, armazenamento e transporte de  
artefatos bélicos nucleares, salvo quando ouvido  
o Congresso Nacional, competindo ao Presidente da  
República, solidariamente com os Ministros  
militares, o fiel cumprimento deste dispositivo,  
sob pena de responsabilidade ". 
Justificativa: 
Esta emenda visa corrigir excessos de autoridade cometidos pelo Executivo, que não consulta aos 
demais Poderes na forma processual adequada, para tomar importantes decisões na área de energia 
nuclear. 
Há, sim, consultas de bastidores, feitas a alguns parlamentares, com o intuito de que coonestem 
decisões já encaminhadas pelo Executivo. Defendemos a consulta prévia, ampla e aberta, para que a 
população tome conhecimento do exato posicionamento de seus representantes em relação à 
matéria. 
O preço político, econômico e social da tecnologia nuclear é muito alto, para que decisões pertinentes 
a esse setor sejam tomadas sem conhecimento prévio de toda a Nação.  
Parecer:   
   O objetivo da proposição já se encontra suficientemente atendido pelo Substitutivo. Concluímos 
pela prejudicialidade 
   
   EMENDA:24983 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica o § 2o. do artigo 297, que passa a  
ter a seguinte redação:  
§ 2o. O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em Lei. A lei não limitará o  
número de dissolução da sociedade conjugal. 
Justificativa: 
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A sociedade brasileira já avançou o suficiente para assimilar e conviver com o divórcio. E a lei tem 
que vir sempre em socorro daqueles que precisam dela para resolver os seus problemas.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação no que concerne à possibilidade de dissolução da sociedade conjugal, 
desde, porém, que se estabeleça a condição para tal. Entendemos, também, ser pertinente a fixação 
pelo texto constitucional de regra que impeça a limitação do número de dissoluções da sociedade 
conjugal.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25778 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 297.  
Acrescente-se ao § 1o. do art. 297 as  
expressões: "para os comprovadamente carentes". O  
§ emendado passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - O casamento será civil e gratuito o  
seu processo de habilitação e celebração, "para os  
comprovadamente carentes". O casamento religioso  
terá efeito civil, nos termos da lei. 
Justificativa: 
Esta emenda mantem gratuita a habilitação e a celebração do casamento, como já consta do texto do 
projeto, mas, apenas para os comprovadamente carentes visto que ambos representam um elevado 
custo para os Ofícios de Registro civil, com funcionários, impressos, móveis, máquinas, prédio, etc. 
Além disso esses Ofícios de Registro Civil são exercidos em caráter privado, por disposição 
constitucional.    
As pessoas carentes precisam dispor de proteção legal que as isente de tal pagamento, não sendo 
justo que tal benefício se estenda aos que podem pagar, causando um ônus desnecessário aos 
responsáveis pelo serviço, inviabilizando mesmo o funcionamento deste.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. Entendemos que deva ser mantida a gratuidade da celebração do casamento, 
não instituída, porém, a gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25781 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Acrescente-se o § 3o. ao art. 297, com a seguinte redação:  
"§ 3o. - A lei não limitará o número de  
dissoluções do casamento". 
Justificativa: 
A presente emenda é originária do Conselho Federal da OAB. 
Adotado o divórcio, não é admissível a limitação do número de dissoluções do casamento, como 
consta atualmente na lei. Criam-se situações injustas que devem ser reparadas.  
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Parecer:   
   Somos pela aprovação da Emenda, visto que a sugestão ela apresentada introduz no texto 
constitucional norma que irá aperfeiçoar a legislação relativa ao divórcio. 
   
   EMENDA:26225 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - CAPÍTULO VII - DA  
FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO.  
ART. 297 - § 2o. e 3o.  
Dê-se ao art. 297 e § 2o. nova redação,  
acrescentando-se mais um parágrafo.  
"Art. 297 - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável, baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem a proteção  
do Estado, que se estenderá à entidade familiar  
formada por qualquer um dos pais ou responsável  
legal e seus dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 1o. - o casamento será ....................  
§ 2o. - o casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de uma ano, ou  
comprovada separação de fato por mais de dois anos.  
§ 3o. - a lei não limitará o número de  
dissoluções da sociedade conjugal. 
Justificativa: 
Propomos a alteração da redação oferecida ao Art. 297 do Substitutivo do Relator, incluindo a 
expressão “baseada na igualdade entre o homem e a mulher, não acolhido pelo Relator. A 
proposição implica em definir a determinar, no seio da família, a garantia de direitos iguais a mulher e 
ao homem na educação e criação dos filhos. E, também, acrescentamos o § 3o, impedindo a 
limitação do número de dissoluções da sociedade conjugal, igualmente não acolhida pelo Relator.  
Parecer:   
   Adotamos, no Substitutivo, as sugestões relativas aos prazos necessários à dissolução da 
sociedade conjugal e à não limitação do número de divórcios.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:26498 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 298 do Substitutivo a seguinte redação:  
É garantido a homens e mulheres o direito de  
determinar livremente o número de seus filhos, sem  
infringir o princípio de proteção à vida sobre a  
concepção, competindo ao Estado colocar à  
disposição da sociedade recursos educacionais,  
técnicos e científicos recomendados pela ciência  
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útil ao caso, em qualquer de suas ramificações,  
para o exercício deste direito. 
Justificativa: 
A letra do dispositivo anterior, sem o acréscimo das palavras de nossa Emenda, deixa caminho 
aberto para a prática do aborto. Noutras palavras o casal ficaria livre para optar sobre sua decisão em 
relação à vida em sentido amplo. As palavras acrescentadas vêm dirimir essa viabilidade, 
assegurando-lhes a conscientização, em conexão com a letra do dispositivo adiante apontado. 
Quanto a expressão útil ao caso, em qualquer de suas ramificações, ano centraliza apenas numa 
ciência, como a Medicina, mas qualquer uma outra, que segundo seus princípios, torna-se útil ao 
assunto do preceito em apreço.  
Parecer:   
   Abrange o Art. 298 e versa sobre o direito de os pais determinarem o número de filhos, contanto 
que não atentem contra a vida, desde a concepção. Determina, ainda, que o Estado assegure 
recursos para a garantia daquele direito.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26732 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - CAPÍTULO VII - DA FAMÍLIA,  
DO MENOR E DO IDOSO  
Art. 297, §§ 2o. e 3o.  
Dê-se ao dispositivo emendado nova redação,  
acrescentando-se mais um parágrafo.  
"Art. 297 . A família, constituída pelo casa-  
mento ou por união estável, baseada na igualdade  
entre o homem e a mulher, tem a proteção do Estado,  
que se estenderá à entidade familiar formada por  
qualquer um dos pais ou responsável legal e seus  
dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 1o. O casamento será ..."  
§ 2o. O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de um ano, ou  
comprovada separação de fato por mais de dois anos.  
§ 3o. A lei não limitará o número de  
dissoluções de sociedade conjugal. 
Justificativa: 
Propomos a alteração da redação oferecida ao Art. 297, incluindo a expressão “baseada na igualdade 
entre homem e mulher, não acolhido pelo relator. A proposição implica em definir e determinar, no 
seio da família, a garantia de direitos iguais a mulher e ao homem na educação e criação dos filhos. 
E, também, acrescentamos o § 3º, impedindo a limitação do número de dissoluções da sociedade 
conjugal, igualmente não acolhida pelo Relator. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação no que diz respeito à declaração do princípio relativo à proteção da família 
por parte do Estado, dando ao dispositivo, porém, redação mais sintética.  
Somos, também, pela aprovação das proposições que tratam da redução dos prazos anteriores à 
dissolução da sociedade conjugal e da não limitação do número possível de sua ocorrência.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26932 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo alterado: § 2o. do Art. 297,  
Que passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 297 - ................................  
§ 2o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei. 
Justificativa:  
O texto original representa, data vênia, um retrocesso incomum no Instituto do divórcio, pois, do 
desfazimento do vínculo do casamento. 
Enquanto os demais Países que adotarem de forma plena, o divórcio para o equacionamento da 
dissolução de sociedade conjugal, nós ficamos a perfilhar velhas temáticas que já não retratam o 
País de hoje e, muito menos, o do fruto. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição. Entendemos necessária a existência de prazo anterior à dissolução da 
sociedade conjugal, a fim de que as partes amadureçam a decisão relativa a seus propósitos. 
   
   EMENDA:26993 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo Emendado: parágrafo 1o, art. 297.  
Dê-se ao parágrafo 1o, art. 297, a seguinte redação:  
"O casamento será civil e gratuito aos  
carentes, no seu processo de habilitação e ato de  
celebração. O casamento terá efeito civil, nos  
termos da lei. 
Justificativa: 
A prestação jurisdicional é gratuita desde que a parte comprove a impossibilidade de pagar custas e 
taxas, assim estatui o art. 143 deste substitutivo, não se justificando, portanto, que a habilitação 
matrimonial, atribuição do Registro Civil, que é uma atividade privada, também estabelecida neste 
diploma, seja amplamente gratuita, pois assim tornará inviável a administração destes ofícios 
registradores. 
Cabe ainda destacar, que sendo apenas permissivo aos Estados, cresceu a Justiça de Paz 
remunerada, (art.142, parágrafo 1º) e ainda sendo gratuita a celebração do casamento, basta o 
Estado, não estabelecer este serviço, o que será muito provável, dada a situação financeira, os juízes 
de Paz, ficarão sem remuneração, o que tornará inexequível esta função, pois de forma graciosa, 
ninguém poderá exercê-la.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. Entendemos que deva ser mantida a gratuidade da celebração do casamento, 
não instituída, porém, a gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27058 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o., do art. 297:  
"§ 1o. O casamento será civil e gratuita a  
sua celebração. O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei." 
Justificativa: 
A presente emenda tem por finalidade retirar a gratuidade do “processo de habilitação” para o 
casamento, uma vez que o mesmo constitui um oneroso e relevante serviço registral, de competência 
dos Ofícios de Registro Civil que, por sua vez, exercem suas atividades em caráter privado, mediante 
emolumentos. 
A gratuidade generalizada tornaria inviável a execução desse serviço, dada a exigência de 
funcionários e material necessários. 
Prevê o art.146 que Lei Federal disporá sobre os emolumentos dos serviços registrais, quando então 
será definida a atividade desses ofícios.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à compatibilização do dispositivo emendado 
com normas fixadas no mesmo texto constitucional. 
   
   EMENDA:27200 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 297 e parágrafos, acrescentado o § 3o, a seguinte redação:  
"Art. 297. A família, constituída pelo  
casamento indissolúvel, tem proteção do Estado,  
que se estenderá a entidade familiar formada por  
qualquer um dos pais ou responsável legal e seus  
dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 1o. O casamento será civil e gratuito o  
seu processo de habilitação e celebração. O  
casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei.  
§ 2o. Os cônjuges poderão separar-se  
judicialmente, nos termos da lei.  
§ 3o. São asseguradas ao homem e à mulher  
vinculados por união estável as garantias da  
legislação previdenciária e outras formas de  
amparo legal compatíveis com o princípio da  
indissolubilidade do casamento." 
Justificativa: 
A emenda visa a contribuir para a superação da grave e perigosa crise por que passam a instituição 
do casamento e da família, restabelecendo, nos moldes da melhor tradição brasileira, como consta 
das Constituições de 1934 e 1946, e constava, até 1977, na de 1967, a referência explícita à 
indissolubilidade do casamento. 
A instituição do divórcio veio acelerar e agravar a desagregação dos lares e a perda do sentido de 
estabilidade, de fidelidade e de dignidade do casamento, com inquietantes reflexos na vida da família 
e da sociedade. A existência do permissivo divorcista na legislação, como se vê da experiência 
universal e brasileira, é um estímulo aos casamentos apressados, irrefletidos, a, mesmo, 
irresponsáveis, além de tentação permanente para que os já casados, quando se encontram a braços 
com crises e dificuldades de convivência e relacionamento, ao invés de envidarem todos os esforços 
e empregarem todos os meios para as superarem , sejam tentados a recorrer  à medida extrema da 
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dissolução da sociedade conjugal, deixando as portas abertas e sentindo-se de mãos livres para 
novas experiências e uniões. O drama do outro cônjuge, os traumas dos filhos, e escândalo e a 
decepção de parentes, amigos e conhecidos, o mau exemplo e o estímulo para que outros sigam o 
mesmo caminho, pouco ou nada são levados em conta. Embora não haja estatísticas confiáveis que 
permitam uma ideia mais aproximada das dimensões do fenômeno, todos conhecemos exemplos em 
nosso círculo de parentesco, de amizade e de conhecimento, o que autoriza afirmar-lhe as vastas 
proporções. 
O preceito divino – ínsito na própria destinação natural do casamento à geração e educação da prole, 
ao bem dos cônjuges e da sociedade - o que torna todo casamento válido de si indissolúvel – e o 
mandamento divino de que “não separe o homem o que Deus uniu”, não podem ser ignorados sem 
as terríveis consequências de toda ordem a que, atônitos e impotentes, estamos assistindo, nos 
planos pessoal, familiar, social, nacional e internacional. 
Para os casos em que a vida em comum se tenha tornado de todo insustentável, o § 2º prevê o 
remédio da separação judicial- o antigo desquite – sem a facilidade e o estímulo, porém, de se poder 
convolar novas núpcias com todas as garantias da lei. Assegura-se, porém, como já consta 
abundantemente da legislação previdenciária, esta e outras formas de proteção de sentido 
humanitário e social. 
Quanto aos filhos nascidos de quaisquer uniões, e que de nenhuma situação são culpados ou 
responsáveis, os seus direitos e qualificações são assegurados no art. 300, sem discriminações de 
qualquer sorte. 
Com essas sumárias considerações, esperamos favorável acolhida de nossa proposição, que, 
estamos certo, consulta os interesses mais profundos e permanentes do Brasil e de seu povo. 
Parecer:   
   A emenda visa, entre outros aspectos, a restabelecer a indissolubilidade do vínculo matrimonial, tal 
como constava da Carta Magna até a aprovação da Emenda Constitucional no. 9, de 1977.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:27503 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do Art. 297  
Dê-se ao § 1o. do art. 297 a seguinte redação:  
§ 1o. - "O casamento será civil e gratuita a  
sua celebração. O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei": 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva compatibilizar a redação acima com o estabelecido no art. 146, que diz  
“os serviços notariais e registrais serão exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público”, e no seu § 3o “Lei Federal disporá sobre critérios para fixação de emolumentos relativos aos 
atos praticados pelos serviço notariais e registrais”.  
A gratuidade deve ser exceção e não regra geral, pois acarretaria a redução compulsória da 
remuneração dos auxiliares da justiça, responsáveis pelo processamento da habilitação de 
casamento.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à compatibilização do dispositivo emendado 
com normas fixadas no mesmo texto constitucional. 
   
   EMENDA:27668 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 297 e § 2o.  
Dê-se ao § 2o. do Art. 297 a seguinte redação:  
"§ 2o. - A lei não limitará o número de  
dissoluções da sociedade conjugal". 
Justificativa: 
Não concordamos com a inclusão no texto constitucional de dispositivos que limitem o número de 
dissoluções da sociedade conjugal. Depois da adoção do divórcio, a manutenção dessa limitação é 
absolutamente extemporânea. Embora defendamos a defesa da família, consideramos que a união 
estável de duas pessoas, através do amor, deve ser preservada e não pode ser controlada ou 
limitada por decreto.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da Emenda, visto que a sugestão ela apresentada introduz no texto 
constitucional norma que irá aperfeiçoar a legislação relativa ao divórcio. 
 
 
   EMENDA:27676 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § único, art. 298  
Substitua-se a expressão ".. controle da  
natalidade", constante do § único do art. 298 do  
substitutivo pela expressão ".. planejamento familiar". 
Justificativa: 
O conceito de planejamento familiar é mais preciso do que o de controle da natalidade. 
Consideramos que cabe ao poder público orientar os métodos necessários para que as famílias 
possam planejar o número de filhos que desejam e não estabelecer métodos de controle da 
natalidade.  
Parecer:   
   Referente ao Art. 298, manda substituir a expressão "controle da natalidade" por "planejamento 
familiar".  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:27989 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Suprima-se do caput do art. 297 a expressão  
"ou por União estável", no Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
A família é a célula mater da sociedade. Família legitimamente constituída, nos termos da lei da moral 
cristã. 
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A expressão “ou POR UNIÃO ESTÁVEL”, contida no caput do art.297, representa a falência da moral 
cristã e do casamento, como instituição divina, pelo geral o homem e a mulher se unem pelo vínculo 
do amor. 
A complexidade do texto torna possível a faculdade de dois seres humanos do mesmo sexo 
constituírem uma família com a proteção constitucional, é verdade, mas com o repúdio da sociedade 
legal e moralmente organizada. 
Por outro lado, manter o texto do substitutivo é também, oficializar o concubinato de um homem com 
várias mulheres, ao mesmo tempo.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda. Optamos, contudo, por redação que torne o dispositivo ainda 
mais sintético.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28119 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 297  
Dê-se ao § 1o., do Art. 297, a seguinte redação:  
"§ 1o. - O casamento será civil, gratuita a  
sua celebração e segundo a lei, da mesma forma, o  
seu processo de habilitação. O casamento religioso  
terá efeito civil nos termos da lei". 
Justificativa: 
A emenda acima mantem a gratuidade do casamento, mas o processo de habilitação para o mesmo 
deve ser gratuito apenas para as que não podem pagar, de acordo com o princípio da assistência 
Judiciária.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. Entendemos que deva ser mantida a gratuidade da celebração do casamento, 
não instituída, porém, a gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28526 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
-Art. 297  
Acrescente-se a expressão 2 "ENTRE HOMEM E  
MULHER", após "união estável", devendo o art. 297  
ficar com seguinte redação:  
O art. 297 - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável entre homem e  
mulher, tem proteção do Estado, que se estenderá à  
entidade familiar formada por qualquer um dos pais  
ou responsáveis legais e seus dependentes,  
consanguíneos ou não". 
Justificativa: 
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Se ficar com foi redigido o texto, estará sendo protegida e transformada em “FAMILIA” a união 
espúria e contrária a natureza entre HOMOSSEXUAIS e/ou LÉSBICAS, com a proteção do texto 
constitucional. 
As aberrações sexuais dos tempos modernos nos lembram as SODOMAS E GOMORRAS de 
outrora. 
Conscientemente, não podem os Senhores Constituintes fingirem – de cegos, ao ponto de não verem 
esta lamentável realidade.  
A clareza enriquece o texto.  
Parecer:   
   Com o propósito de dotar o dispositivo que trata da proteção da família de maior clareza e síntese, 
demos-lhe nova redação, no Substitutivo.  
Por essa razão, julgamos prejudicada a presente Emenda. 
   
   EMENDA:28851 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   No parágrafo 2o. do art. 297, suprimam-se as expressões:  
"Desde que haja prévia separação judicial por  
mais de dois anos, ou comprovada separação de fato  
por mais de quatro anos". 
Justificativa: 
Entendemos que deve ser atribuído à lei ordinária o número de dissoluções do casamento, se com 
restrições ou não, relativamente a prazos de separação prévia.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. Entendemos necessária a existência de prazo anterior à dissolução da 
sociedade conjugal, a fim de que as partes amadureçam a decisão relativa a seus propósitos. 
 
 
   EMENDA:29119 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do Artigo 298 a seguinte redação:  
art. 298 - É garantido a homens e mulheres o  
direito de determinar livremente o número de seus  
filhos, por meio de métodos que não prejudiquem a  
saúde e não agridam a vida humana desde a sua  
concepção. 
Justificativa: 
É inadmissível que a Carta Magna de um país conceda, a alguns, o direito de assassinar outros 
serem humanos. 
Na forma como foi colocado o Artigo 298, no Substitutivo do Relator, fica aberta, para quem o 
desejar, a oportunidade de cometer aborto, sem que o Poder Público e entidades particulares tenham 
o direito de impedi-lo. 
Trata-se, portanto, de uma forma sub-reptícia de legalização do aborto, de permissão legal para o 
infanticídio, na sua forma mais covarde. 
Parecer:   
   A emenda visa assegurar a homens e mulheres determinar o número de seus filhos sem infringir o 
princípio à vida desde a concepção.  
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Somos pela rejeição apesar da relevância da proposta tendo em vista que a regulamentação do 
aborto deverá merecer melhor apreciação em ocasião mais favorável. 
 
   
   EMENDA:29414 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 297, do Capítulo VII,  
do Título IX, deste Projeto de Constituição, o  
parágrafo 3o., dando-lhe a seguinte redação:  
Art. 297 - .................................... 
§ 1o. - ........................................ 
§ 2o. - ........................................ 
§ 3o. - Adquire-se a condição de Sujeito de  
direito, a partir da concepção. 
Justificativa: 
Adquirir a condição de Sujeito de direito, é uma conquista que deve ser bem poupada, pois é um 
direito fundamental da pessoa humana e como tal, não podemos reduzir a nada, tem que constar na 
Constituição, a fim de que não haja usurpação e também se proteja a vida, a partir da sua concepção.  
Parecer:   
   Parece ter havido lapso na intepretação de expressões utilizadas pelo eminente Constituinte.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29560 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON BARBOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o., do artigo 297, do  
capítulo VII, do título IX, do presente projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 297. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. A dissolução do casamento será  
permitida apenas uma vez, na forma da lei, desde  
que haja prévia separação jurídica por mais de  
dois anos ou comprovada a separação de fato por  
mais de quatro anos. 
Justificativa: 
Seria bom que o casamento continuasse indissolúvel, todavia, o avanço dos costumes da sociedade 
em que vivemos nos forçou a quebrar esta indissolubilidade para resolver os problemas das 
separações e até mesmo das uniões estáveis. Por isso, procurando equilibrar a estabilidade da 
família, apresento esta emenda, disciplinando o critério para o divórcio no Brasil. 
É de fundamental importância não se abrir mão deste instituto do direito da família, liberando-o, pois 
seria perigoso e poder-se-ia instituir a legalidade do adultério, o que não queremos.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição da Emenda. Adotamos, no Substitutivo, regras que vedam a limitação do 
número de dissoluções da sociedade conjugal, bem como promovem a redução do prazo 
de separação judicial anterior ao divórcio. 
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   EMENDA:29824 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 art. 298 do  
substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"O Planejamento Familiar, Fundado nos  
princípios da paternidade responsável e dignidade  
humana e no respeito à vida, é decisão do casal,  
competindo ao Estado colocar à disposição da  
sociedade recursos educacionais, técnicos e  
científicos recomendados pela medicina, para o  
exercício desse direito.  
Parágrafo único - Os programas de  
planejamento familiar levarão em conta as  
condições de habitação, saúde, educação, cultura,  
e lazer a serem conferidas às famílias". 
Justificativa: 
Por se tratar de assunto da maior relevância, onde se tem manifestado odiosa discriminação contra 
os poderes, esperamos que os Constituintes defendam o direito às informações e aos meios para que 
cada casal possa exercitar uma paternidade consciente e responsável. 
Parecer:   
   A emenda visa condicionar os programas de planejamento familiar à melhoria das condições de 
trabalho, saúde, educação, cultura e lazer a serem conferidas às famílias, propondo ainda a 
substituição da expressão controle de natalidade por planejamento familiar. Somos pela aprovação 
nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:29933 REJEITADA 
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 art. 298, caput e a seu parágrafo único:  
Art. 298 - É garantido aos cônjuges a livre  
decisão quanto ao número de filhos, vedada  
qualquer prática que atente contra a vida, desde a  
concepção.  
Parágrafo único - É obrigação do Poder  
Público assegurar o acesso à educação, à  
informação e aos meios e métodos adequados de  
regulação da natalidade, respeitadas as convicções  
éticas e religiosas dos pais. 
Justificativa: 
Os dois dispositivos acima, relativos ao planejamento familiar, estão falhos no que concerne ao direito 
à vida. 
O caput garante a homens e mulheres o direito à livre decisão quanto ao número de filhos; entretanto, 
não garante ao nascituro o direito à vida. Diante da realidade atual, em que são longamente utilizados 
no Brasil métodos de controle de natalidade que envolvem práticas abortivas, é necessária a 
declaração de que o direito de uns (os pais) não pode ferir o direito de outrem (os filhos). Tal 
dispositivo, inserido no texto, contraria o princípio universalmente aceiro – conforme se comprova no 
texto proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1959, intitulado “Declaração 
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dos Direitos da Criança”...a criança, em decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de 
proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada antes e depois do nascimento”. 
Se se conservar a redação deste artigo, fica reforçada a interpretação que dá abertura à prática do 
aborto, na forma como se fecha o parágrafo:...”respeitadas as convicções étnicas e religiosas dos 
pais”. Ora, se invocando razões morais e ou ausência de convicções religiosas, os pais decidirem que 
têm direito de interromper uma gravidez, sua “decisão livre” está amparada no texto, não podendo 
sofrer interferência.  
Todos têm direito à vida. Esse direito tem que ser assegurado principalmente aos mais indefesos. 
Parecer:   
   Abrange o Art. 298 e versa sobre o direito de os pais determinarem o número de filhos, contanto 
que não atentem contra a vida, desde a concepção. Determina, ainda, que o Estado assegure 
recursos para a garantia daquele direito.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29934 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Altere-se a redação do art. 297, no Capítulo  
relativo à Família, ao Menor e ao Idoso:  
Art. 297 - A família tem especial proteção do Estado. 
Justificativa: 
A leitura dos dispositivos constitucionais não deve ser aberta a mais de uma interpretação. Por isso, o 
art. 297, que introduz o capítulo da família e que trata, pois, da organização básica da sociedade, 
merece cuidadosa revisão. 
Do modo como se apresenta, no substitutivo do eminente relator, a redação traz falhas no aspecto 
linguístico que acarretam consequências no aspecto jurídico: 
a) Duas leituras se superpõem nesse texto. A primeira diz que o Estado protege tanto a família 
constituída pelo casamento quanto a por união estável, e estende sua proteção a outras entidades 
familiares. Depreende-se, pois, que a proteção do Estado é devida a toda e qualquer família, 
independentemente do fato de ser ou não formalmente constituída ou completa. 
Aqui, o tópico frasal é a proteção do Estado sobre a família. 
A segunda leitura conduz à definição de duas formas de constituição de família (a família, que é 
constituída pelo casamento ou por união estável...) e cria conceito à parte de “entidade familiar”, que 
não seria propriamente uma família. 
Aqui, o tópico frasal é a forma de constituição da família.  
b) A expressão “constituída pelo casamento ou por união estável “estabelece uma relação imprópria 
entre dois conceitos. O vocábulo “casamento” significa ato, é a ação verbal de casar-se; o sintagma 
“união estável” significa estado, situação contínua. Os termos analisados, do ponto de vista da 
correção de linguagem, não devem situar-se lado a lado, equiparando-se.  
c) A expressão “união estável” não tem conceito firmado, muito menos definição. Se tomar por base o 
tempo que, hoje, numa situação não regularizada, uma companheira leva para adquirir certos direitos, 
então só se poderá considerar “união estável” aquela de duração não inferior a cinco anos. 
Entretanto, nada leva a crer que seja esta a intenção do dispositivo. 
Portanto, o conceito é ambíguo, e, por essa razão, poderá ser tomado como qualquer ligação não 
casual que duas pessoas estabeleçam, por qualquer tempo. Tal interpretação ganha força na medida 
em que se opõe a encontros fortuitos, tão comuns, infelizmente, no seio da sociedade atual. 
O dispositivo, uma vez fixado, no corpo da Constituição, tende a provocar uma subversão na ordem 
social (o que, certamente, entra em conflito com os propósitos da Lei Maior) pois ele invalida os 
princípios jurídicos já consagrados no campo do direito de Família. 
Como se comportariam as gerações jovens e as futuras, diante de um texto constitucional que, ao 
mesmo tempo, consagra as “uniões estáveis” e cria restrições às uniões formalmente constituídas 
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pelo casamento? A dedução é possível a partir do § 2° do art.297, que restringe a dissolução do 
casamento e cria obstáculos a novos contratos matrimoniais. 
Se uma união estável deve ser consagrada, é aquela estabelecida pelo casamento. 
Ainda acrescentamos: o casamento parece ser “penalizado” no texto, pois existem regras relativas à 
sua dissolução; enquanto não há absolutamente nenhuma norma restritiva quanto a dissoluções e 
novas efetivações de “uniões estáveis” – estas podem dar-se em qualquer número.  
2.  Se o objetivo é proteger os membros das famílias não legalmente constituídas, é de se remarcar 
que o art. 300 assegura igualdade de direitos e qualificações a todos os filhos, independentemente da 
condição de seu nascimento; e quanto aos direitos dos “companheiros”, trata-se de matéria afeta à 
legislação ordinária, como é da tradição jurídica brasileira. 
3. fixa-se na Constituição a proteção do Estado às famílias; aí serão incluídas aquelas não 
legalmente constituídas, vez que o conceito sociológico de família é tacitamente aceito, e 
compreende, também, os núcleos formados por “qualquer dos pais ou responsável legal e seus 
dependentes”.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda. A redação sugerida contribui para que o texto tenha maior 
clareza e seja mais sintético. 
   
   EMENDA:29963 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do artigo 297:  
" § 1o. - O casamento será civil e gratuita a  
sua celebração. O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei. " 
Justificativa: 
A presente emenda tem por finalidade retirar a gratuidade do “processo de habilitação” para o 
casamento, uma vez que o mesmo constitui um oneroso e relevante serviço registral, de competência 
dos Ofícios de Registro Civil que, por sua vez, exercem suas atividades em caráter privado, mediante 
emolumentos. 
A gratuidade generalizada tornaria inviável a execução desse serviço, dada a exigência de 
funcionários e material necessários. 
Prevê o art.146 que Lei Federal disporá sobre os emolumentos dos serviços registrais, quando então 
será definida a atividade desses ofícios.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à compatibilização do dispositivo emendado 
com normas fixadas no mesmo texto constitucional. 
   
   EMENDA:29964 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo 3o., ao  
art. 297 do substitutivo ao Projeto de Constituição:  
" O aval dado por um dos cônjuges casados com  
comunhão parcial ou universal de bens, para  
garantir dívida ou ônus de terceiros, só será  
válido quando endossado pelo outro cônjuge ". 
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Justificativa:  
Ao elaborarmos esta proposição, procuramos atender principalmente aos reclamos da mulher 
brasileira como parte exclusiva da opinião pública em busca de justiça e equidade.  
Nós legisladores, aqui estamos para defender os legítimos interesses da coletividade, pela expressão 
de sua maioria e de sua vontade, se houver dissabores por parte de entidades financeiras estes 
serão poucos e perfeitamente superáveis, assim, estaremos atingindo uma imensa parcela de nossa 
população legislando em favor do seu exclusivo interesse.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. A matéria de que trata é pertinente à legislação ordinária.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:30097 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final do Parágrafo 2o., do  
art. 297, do Substitutivo ao Projeto de Constituição, o seguinte:  
"Não haverá limitação quanto ao número de divórcios". 
Justificativa: 
Entendemos que o texto proposto no Projeto de Constituição atende plenamente as reivindicações 
populares, no que diz respeito a seu conteúdo. Achamos que a redação proposta tem a vantagem de 
eliminar um parágrafo, desnecessário, a nosso ver, no texto que se pretende encurtar 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da Emenda, visto que a sugestão ela apresentada introduz no texto 
constitucional norma que irá aperfeiçoar a legislação relativa ao divórcio. 
   
   EMENDA:30098 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo 2o. ao  
art. 297, do Substitutivo ao Projeto de  
Constituição, renumerando-se o atual e os  
subsequentes:  
"Os direitos e deveres referentes à sociedade  
conjugal, ao pátrio poder, ao registro de filhos,  
à titularidade e administração dos bens do casal,  
são executados igualmente pelo homem e pela mulher". 
Justificativa: 
Entendemos que a igualdade representa uma grande aspiração da mulher brasileira e que por ela 
vem lutando há mais de vinte anos. Entendemos, salvo melhor juízo, que devemos lutar pela inclusão 
da presente emenda no texto constitucional indo assim, ao encontro da expectativa da população 
brasileira feminina que compõe quase metade do eleitorado brasileiro. 
Parecer:   
   A matéria é, sem dúvida, de alta relevância. Tendo em vista os princípios constantes do 
Substitutivo, deverá figurar, por certo, no Código Civil, quando de sua adaptação à nova ordem 
constitucional.  
Somos pela rejeição. 
 
   EMENDA:30289 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "vedado todo tipo de  
prática coercitiva por parte do Poder Público e de  
entidades privadas", contida no Artigo 298, do  
Projeto de Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, bem como a palavra "livremente",  
passando a seguinte redação:  
"Art. 298 - É garantido a homens e mulheres o  
direito de determinar o número de seus filhos." 
Justificativa: 
A explosão demográfica – fenômeno universal – deve ser encarado com a devida seriedade e 
importância, não só pelos brasileiros, mas, também, por todos aqueles que têm responsabilidade, no 
mundo todo, para equacionar os problemas das populações. 
A causa do surgimento de novos e complexos problemas, assim como o agravamento dos já 
existentes, é, principalmente, pelo aumento da população em todos os quadrantes do universo.  
A China é um exemplo gritante desse quadro, que deve servir de exemplo para o resto do mundo. 
Devemos ser realistas, despojando-nos de certas posturas e comportamentos incutidos por 
instituições que ainda vivem à margem da realidade circundante. 
Nesta quadra da vida brasileira, prenhe de angustiantes e agudas questões econômicas e sociais, o 
problema da explosão demográfica tem que ser encarado com o dever de seriedade e assumirmos a 
responsabilidade de, a bem das gerações vindouras, promovermos, inteligentemente, o planejamento 
familiar, ainda que algumas medidas de certa forma coercitivas (talvez onerar os pais com tributos) se 
façam impor. 
Caso contrário, veremos tremendamente e cada vez agravados os problemas de moradia, de 
alimentação, de transporte de educação, de segurança, de saúde, só para citarmos alguns.  
Destarte, sugerimos a supressão da expressão enfocada, para que não nos defrontamos, mais tarde, 
com o obstáculo da vedação total de possibilidade de adotarmos medidas no sentido de enfrentarmos 
a questão com a eficiência necessária.  
O tempo encarregar-se-á de mostrar o acerto da media que propomos, e as gerações futuras serão 
gratas aos atuais legisladores, mormente aos responsáveis pela nova Carta Magna. 
De mais a mais, a redação proposta satisfaz, mesmo àqueles que se contrapõe ao nosso ponto de 
vista, vem como à boa e adequada técnica pela substancia e o sintetismo.  
Parecer:   
   Versa sobre o Art. 298 e visa a resumir o texto apenas ao direito, dado aos pais, de determinar o 
número de filhos.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30682 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Acrescente-se ao  
artigo 297 do Projeto de Constituição, o seguinte  
parágrafo 3o.:  
Art. 297 - ............................... 
"§ 3o. - Os direitos e deveres referentes à  
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sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao registro  
dos filhos, à titularidade e administração dos  
bens do casal são exercidos igualmente pelo homem  
e pela mulher, subordinando-se esse exercício aos  
interesses dos filhos, quer de ordem material,  
quer de ordem moral". 
Justificativa: 
Advogamos a igualdade do homem e da mulher em todos os níveis. 
Assim, não poderíamos permitir que ela fosse discriminada, na família, nas suas relações com os 
filhos, frente ao pai.  
Parecer:   
   A matéria é, sem dúvida, de alta relevância. Tendo em vista os princípios constantes do 
Substitutivo, deverá figurar, por certo, no Código Civil, quando de sua adaptação à nova ordem 
constitucional.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:30853 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O § 1o. do art. 297 - Capítulo VII - Da  
Família, do Menor e do Idoso, passa a ter a  
seguinte redação:  
"O casamento será civil e gratuito o seu  
processo de habilitação e celebração para as  
pessoas reconhecidamente pobres. O casamento  
religioso terá efeito civil, nos termos da lei. 
Justificativa: 
Não podemos compreender que se queira assegurar às pessoas detentoras de posses (ricas) o 
direito à habilitação e à celebração do casamento civil, a expensas do poder público. 
Para as pessoas pobres, carentes, tudo bem. A grande verdade é que no fim, alguém terá que pagar 
a fatura e esse alguém é, nada mais, nada menos, do que o contribuinte.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. Entendemos que deva ser mantida a gratuidade da celebração do casamento, 
não instituída, porém, a gratuidade do processo de habilitação para o casamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30854 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O artigo 297 - Capítulo VII - Da família, do  
Menor e do Idoso, passa a ter a seguinte redação:  
"A família, base da sociedade, constituída  
pelo casamento ou por união estável entre o homem  
e a mulher, tem proteção do Estado, que se  
estenderá à entidade familiar formada por qualquer  
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um dos pais ou responsável legal e seus  
dependentes, consanguíneos ou não". 
Justificativa: 
Da forma como foi redigido o caput do artigo 297, abre-se na legislação brasileira uma perigosa 
brecha, desejada apenas pelos pervertidos sexuais – homossexuais e lésbicas – para que se 
reconheça como família, a união entre indivíduos do mesmo sexo. 
No nosso entender, a família é instituição sagrada que deve ser defendida e preservada, pois ela se 
constitui na pedra angular de toda a sociedade. 
A simples admissibilidade de união entre pessoas do mesmo sexo repugna a sociedade brasileira e 
atenta contra os mais comezinhos princípios de moral do povo brasileiro.   
Parecer:   
   Com o propósito de dotar o dispositivo que trata da proteção da família de maior clareza e síntese, 
demos-lhe nova redação, no Substitutivo.  
Por essa razão, julgamos prejudicada a presente Emenda. 
 
   EMENDA:30855 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 298 mais um parágrafo  
- o § 2o., com a seguinte redação:  
"O planejamento familiar, fundado nos  
princípios da paternidade livre e responsável, na  
dignidade e no respeito à vida, desde sua  
concepção até a morte natural, é decisão do casal,  
competindo ao Estado colocar à disposição da  
sociedade, recursos adicionais, técnicos e  
científicos, para o exercício desse direito". 
Justificativa: 
O planejamento familiar foi objeto de longos debates em quase todas as subcomissões, de forma 
particular, na Comissão Temática da Família, do Menor e do Idoso.  
A matéria encontrou sempre aprovação da maioria dos senhores Constituintes, sendo incluída em 
vários anteprojetos apresentados. A douta Comissão de Sistematização não pode, sem correr o risco 
de estar trabalhando contra os interesses da sociedade brasileira, deixar de acolher a presente 
emenda, mesmo para que esta seja objeto de maior debate no plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte.  
Parecer:   
   A emenda visa assegurar a homens e mulheres determinar o número de seus filhos sem infringir o 
princípio à vida desde a concepção.  
Somos pela rejeição apesar da relevância da proposta tendo em vista que a regulamentação do 
aborto deverá merecer melhor apreciação em ocasião mais favorável. 
 
   
   EMENDA:30944 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao parágrafo primeiro do artigo 297, dê-se a seguinte redação:  
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"O casamento terá celebração gratuita, tendo  
o religioso efeito civil, nos termos da lei." 
Justificativa: 
A habilitação ao casamento civil, só necessária quando os nubentes não se limitam ao casamento 
religiosos que a seguir terá mero registro, implica uma série de atos notariais que não 
necessariamente devem ser tornados gratuitos para todos.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à compatibilização do dispositivo emendado 
com normas fixadas no mesmo texto constitucional. 
 
 
   EMENDA:31258 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 298 do substitutivo a seguinte redação:  
É garantido a homens e mulheres o direito de  
determinar livremente o número de seus filhos, sem  
infringir o princípio de proteção à vida desde a  
concepção, competindo ao Estado colocar à  
disposição da sociedade recursos educacionais,  
técnicos e científicos recomendados pela ciência  
útil ao caso, em qualquer de suas ramificações,  
para o exercício deste direito. 
Justificativa: 
A letra do dispositivo anterior, sem o acréscimo das palavras de nossa Emenda, deixa caminho 
aberto para a prática do aborto. Noutras palavras o casal ficaria livre para optar sobre sua decisão em 
relação à vida em sentido amplo. As palavras acrescentadas vêm dirimir essa viabilidade, 
assegurando-lhe a conscientização, em conexão com a letra do dispositivo adiante apontado.  
Quanto a expressão útil ao caso, em qualquer de suas ramificações, não centraliza apenas numa 
ciência, como a Medicina, mas qualquer uma outra, que, segundo seus princípios, torna-se útil ao 
assunto do preceito em apreço.  
Parecer:   
   A emenda visa assegurar a homens e mulheres determinar o número de seus filhos sem infringir o 
princípio à vida desde a concepção.  
Somos pela rejeição apesar da relevância da proposta tendo em vista que a regulamentação do 
aborto deverá merecer melhor apreciação em ocasião mais favorável. 
 
   
   EMENDA:31387 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 297, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. - A família, constituída pelo casamento,  
tem proteção do Estado, que se estenderá à  
entidade formada por qualquer um dos pais ou  
responsável legal e seus dependentes,  
consanguíneos ou não.  
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Parágrafo 1o. - O casamento será civil e  
gratuito o seu processo de habilitação e  
celebração, o casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
Parágrafo 2o. - O casamento pode ser  
dissolvido nos casos expressos em lei, desde que  
haja prévia separação judicial por mais de três  
anos, ou comprovada separação de fato por mais de  
cinco anos. 
Justificativa: 
A “união estável” nunca foi reconhecida pelas leis brasileiras oficialmente, sendo contrária às nossas 
tradições. 
Quando aos prazos de prévia separação judicial (três anos) ou comprovada separação de fato (cinco 
anos), adotadas por esta emenda, eles dão aos casais maior oportunidade de reflexão e de medir 
consequenciais, o que muitas vezes pode levar à reconciliação e recomposição do casamento.  
Parecer:   
   Optamos por expressar o princípio relativo à proteção da família por parte do Estado de forma mais 
sintética, razão pela qual não acolhemos a sugestão do ilustre Constituinte.  
Julgamos que apenas a celebração do casamento deva ser gratuita.  
No Substitutivo, indicamos novos prazos de separação judicial para que se possa efetivar a 
dissolução do casamento.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:31389 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Art. 298, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 298 - Suprima-se  
Parágrafo Único - O texto deste parágrafo  
passa a ser o caput deste artigo. 
Justificativa: 
Pretende-se garantir o óbvio direito de determinar número de filhos, evitando-se a absurda 
interferência de terceiros (poder público e entidades privadas) em assunto de caráter íntimo, portanto 
Impossível. 
Parecer:   
   A emenda visa suprimir a redação do artigo 298 substituindo-a pelo parágrafo único do mesmo 
artigo. Apesar da determinação do número de filhos ser assunto de foro íntimo pretende-se com o 
"caput" do artigo evitar-se a interferência do Poder Público ou de entidades privadas na decisão do 
casal como acontece em outras sociedades. Somos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31458 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 297 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 297 - A família, constituída pelo  
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casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem a proteção  
do Estado, que se estenderá à entidade familiar  
formada por qualquer um dos pais ou responsável  
legal e seus dependentes, consanguíneos ou não. 
Justificativa: 
Estamos propondo a alteração da redação oferecida ao Art. 297 do Substitutivo do Relator, incluindo 
a expressão “baseada na igualdade entre o homem e a mulher”, que não foi acolhida pelo relator, e 
constava do Projeto de Constituição. A aceitação de nossa emenda, implica em definir e determinar, 
no seio familiar, a garantia de direitos iguais à mulher e ao homem na educação e criação dos filhos.  
Parecer:   
   Dada a orientação de se retirarem do texto as expressões prescindíveis, somos pela rejeição da 
emenda. O objetivo da proposição está atendido em outros dispositivos do substitutivo. 
   
   EMENDA:31461 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 297 - ..................................  
§ 2o. - o casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de um ano, ou  
comprovada separação de fato por mais de dois anos. 
Justificativa: 
Propomos a mudança da alteração oferecida ao parágrafo segundo do Art. 297, visando a redução 
dos prazos para a efetiva dissolução da sociedade conjugal.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da Emenda, porquanto julgamos razoáveis os prazos nela estabelecidos 
para que se possa efetivar a dissolução da sociedade conjugal. 
   
   EMENDA:31466 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 parágrafo 2o. do Artigo 297 do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 297- ................................ 
§ 2o. - o casamento poderá ser dissolvido  
mediante acordo entre as partes, em homologação  
judicial, e a lei não estabelecerá limites para o  
número de dissoluções conjugais. 
Justificativa: 
Estamos propondo a alteração na redação do § 2º do Art. 297, de forma a liberalizar a forma das 
dissoluções conjugais, ao tempo em que não haverá limites para estas dissoluções. Por ocasião do 
casamento os interessados, desde que solteiros, dirigem-se a um cartório e em pouco tempo estão 
casados. Por ocasião da separação, achamos que o processo deve ser o mesmo. Afinal, se uma 
sociedade conjugal não deu certo, a lei deve facilitar ao cidadão os direitos para uma nova tentativa.  
Parecer:   
   Entendemos necessária a separação judicial, a existência de prazo anterior à dissolução da 
sociedade conjugal, a fim de que as partes amadureçam a decisão relativa a seus propósitos. 
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Julgamos, contudo, que o texto constitucional não deva fixar regra que impeça a limitação do número 
de dissoluções da sociedade conjugal.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:31467 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 298 - ..................................  
Parágrafo Único - É obrigação do Poder  
Público assegurar o acesso à educação, a  
informação e aos meios e métodos adequados ao  
planejamento familiar, respeitadas as convicções  
éticas e religiosas dos país. 
Justificativa: 
Estamos propondo a alteração na redação do parágrafo único do Art. 298, substituindo controle da 
natalidade por planejamento familiar, pois entendemos que cabe aos pais planejar sua família, e o 
termo “controle” seria mais uma definição para uma função do Estado.  
Parecer:   
   A emenda propõe a substituição da expressão "controle de natalidade" por planejamento familiar. 
Somos pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:31525 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BORGES (PDC/GO) 
Texto:   
   Altere-se a redação do Art. 297, no Capítulo  
relativo à Família, ao Menor e ao idoso do Substitutivo:  
Art. 297 - A família tem especial proteção do Estado. 
Justificativa: 
A leitura dos dispositivos constitucionais não deve ser aberta a mais de uma interpretação. Por isso, o 
art. 297, que introduz o capítulo da família e que trata, pois, da organização básica da sociedade, 
merece cuidadosa revisão. 
Do modo como se apresenta, no substitutivo do eminente relator, a redação traz falhas no aspecto 
linguístico que acarretam consequências no aspecto jurídico: 
a) Duas leituras se superpõem nesse texto. A primeira diz que o Estado protege tanto a família 
constituída pelo casamento quanto a por união estável, e estende sua proteção a outras entidades 
familiares. Depreende-se, pois, que a proteção do Estado é devida a toda e qualquer família, 
independentemente do fato de ser ou não formalmente constituída ou completa. 
Aqui, o tópico frasal é a proteção do Estado sobre a família. 
A segunda leitura conduz à definição de duas formas de constituição de família (a família, que é 
constituída pelo casamento ou por união estável...) e cria conceito à parte de “entidade familiar”, que 
não seria propriamente uma família. 
Aqui, o tópico frasal é a forma de constituição da família.  
b) A expressão “constituída pelo casamento ou por união estável “estabelece uma relação imprópria 
entre dois conceitos. O vocábulo “casamento” significa ato, é a ação verbal de casar-se; o sintagma 
“união estável” significa estado, situação contínua. Os termos analisados, do ponto de vista da 
correção de linguagem, não devem situar-se lado a lado, equiparando-se.  
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c) A expressão “união estável” não tem conceito firmado, muito menos definição. Se tomar por base o 
tempo que, hoje, numa situação não regularizada, uma companheira leva para adquirir certos direitos, 
então só se poderá considerar “união estável” aquela de duração não inferior a cinco anos. 
Entretanto, nada leva a crer que seja esta a intenção do dispositivo. 
Portanto, o conceito é ambíguo, e, por essa razão, poderá ser tomado como qualquer ligação não 
casual que duas pessoas estabeleçam, por qualquer tempo. Tal interpretação ganha força na medida 
em que se opõe a encontros fortuitos, tão comuns, infelizmente, no seio da sociedade atual. 
O dispositivo, uma vez fixado, no corpo da Constituição, tende a provocar uma subversão na ordem 
social (o que, certamente, entra em conflito com os propósitos da Lei Maior) pois ele invalida os 
princípios jurídicos já consagrados no campo do direito de Família. 
Como se comportariam as gerações jovens e as futuras, diante de um texto constitucional que, ao 
mesmo tempo, consagra as “uniões estáveis” e cria restrições às uniões formalmente constituídas 
pelo casamento? A dedução é possível a partir do § 2° do art.297, que restringe a dissolução do 
casamento e cria obstáculos a novos contratos matrimoniais. 
Se uma união estável deve ser consagrada, é aquela estabelecida pelo casamento. 
Ainda acrescentamos: o casamento parece ser “penalizado” no texto, pois existem regras relativas à 
sua dissolução; enquanto não há absolutamente nenhuma norma restritiva quanto a dissoluções e 
novas efetivações de “uniões estáveis” – estas podem dar-se em qualquer número.  
2.  Se o objetivo é proteger os membros das famílias não legalmente constituídas, é de se remarcar 
que o art. 300 assegura igualdade de direitos e qualificações a todos os filhos, independentemente da 
condição de seu nascimento; e quanto aos direitos dos “companheiros”, trata-se de matéria afeta à 
legislação ordinária, como é da tradição jurídica brasileira. 
3. fixa-se na Constituição a proteção do Estado às famílias; aí serão incluídas aquelas não 
legalmente constituídas, vez que o conceito sociológico de família é tacitamente aceito, e 
compreende, também, os núcleos formados por “qualquer dos pais ou responsável legal e seus 
dependentes”. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda. A redação sugerida contribui para que o texto tenha maior 
clareza e seja mais sintético. 
 
   EMENDA:31528 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BORGES (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 298, caput e a seu  
parágrafo único do Substitutivo:  
Art. 298 - É garantido aos cônjuges a livre  
decisão quanto ao número de filhos, vedada  
qualquer prática que atente contra a vida, desde a  
concepção.  
Parágrafo Único - É obrigação do Poder  
Público assegurar à educação, à informação e aos  
meios e métodos adequados de regulação da  
natalidade, respeitadas as convicções éticas e  
religiosas dos pais. 
Justificativa: 
Os dois dispositivos acima, relativos ao planejamento familiar, estão falhos no que concerne ao direito 
à vida. 
O caput garante a homens e mulheres o direito à livre decisão quanto ao número de filhos; entretanto, 
não garante ao nascituro o direito à vida. Diante da realidade atual, em que são longamente utilizados 
no Brasil métodos de controle de natalidade que envolvem práticas abortivas, é necessária a 
declaração de que o direito de uns (os pais) não pode ferir o direito de outrem (os filhos). Tal 
dispositivo, inserido no texto, contraria o princípio universalmente aceiro – conforme se comprova no 
texto proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1959, intitulado “Declaração 
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dos Direitos da Criança”...a criança, em decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de 
proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada antes e depois do nascimento”. 
Se se conservar a redação deste artigo, fica reforçada a interpretação que dá abertura à prática do 
aborto, na forma como se fecha o parágrafo:...”respeitadas as convicções étnicas e religiosas dos 
pais”. Ora, se invocando razões morais e ou ausência de convicções religiosas, os pais decidirem que 
têm direito de interromper uma gravidez, sua “decisão livre” está amparada no texto, não podendo 
sofrer interferência.  
Todos têm direito à vida. Esse direito tem que ser assegurado principalmente aos mais indefesos. 
Parecer:   
   Abrange o Art. 298 e versa sobre o direito de os pais determinarem o número de filhos, contanto 
que não atentem contra a vida, desde a concepção. Determina, ainda, que o Estado assegure 
recursos para a garantia daquele direito.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31881 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 297  
Dê-se ao caput do artigo 297 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 297 - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável entre homem e  
mulher, tem proteção do Estado, que se estenderá à  
entidade familiar formada por qualquer um dos pais  
ou responsável legal e seus dependentes,  
consanguíneos ou não. 
Justificativa:  
A presente emenda visa a aprimorar a redação do dispositivo, de modo a bem dimensionar o alcance 
do artigo.  
Parecer:   
   Com o propósito de dotar o dispositivo que trata da proteção da família de maior clareza e síntese, 
demos-lhe nova redação, no Substitutivo.  
Por essa razão, julgamos prejudicada a presente Emenda. 
   
   EMENDA:32057 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 298, "caput" e a  
seu parágrafo único:  
Art. 298 - É garantido aos cônjuges a livre  
decisão quanto ao número de filhos, vedada  
qualquer prática que atente contra a vida, desde a  
concepção.  
Parágrafo Único - É obrigação do Poder  
Público assegurar o acesso à educação, informação  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 243  

 

e aos meios e métodos adequados de regulação da  
natalidade, respeitadas as convicções éticas dos pais. 
Justificativa: 
Os dois dispositivos acima, relativos ao planejamento familiar, estão falhos no que concerne ao direito 
à vida. 
O caput garante a homens e mulheres o direito à livre decisão quanto ao número de filhos; entretanto, 
não garante ao nascituro o direito à vida. Diante da realidade atual, em que são longamente utilizados 
no Brasil métodos de controle de natalidade que envolvem práticas abortivas, é necessária a 
declaração de que o direito de uns (os pais) não pode ferir o direito de outrem (os filhos). Tal 
dispositivo, inserido no texto, contraria o princípio universalmente aceiro – conforme se comprova no 
texto proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1959, intitulado “Declaração 
dos Direitos da Criança”...a criança, em decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de 
proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada antes e depois do nascimento”. 
Se se conservar a redação deste artigo, fica reforçada a interpretação que dá abertura à prática do 
aborto, na forma como se fecha o parágrafo:...”respeitadas as convicções étnicas e religiosas dos 
pais”. Ora, se invocando razões morais e ou ausência de convicções religiosas, os pais decidirem que 
têm direito de interromper uma gravidez, sua “decisão livre” está amparada no texto, não podendo 
sofrer interferência.  
Todos têm direito à vida. Esse direito tem que ser assegurado principalmente aos mais indefesos. 
Parecer:   
   A emenda visa assegurar a homens e mulheres determinar o número de seus filhos sem infringir o 
princípio à vida desde a concepção.  
Somos pela rejeição apesar da relevância da proposta tendo em vista que a regulamentação do 
aborto deverá merecer melhor apreciação em ocasião mais favorável. 
 
   
   EMENDA:32058 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Altere-se a redação do art. 297, no Capítulo  
relativo à Família, ao Menor e ao Idoso:  
Art. 297 - A família tem especial proteção do Estado. 
Justificativa: 
A leitura dos dispositivos constitucionais não deve ser aberta a mais de uma interpretação. Por isso, o 
art. 297, que introduz o capítulo da família e que trata, pois, da organização básica da sociedade, 
merece cuidadosa revisão. 
Do modo como se apresenta, no substitutivo do eminente relator, a redação traz falhas no aspecto 
linguístico que acarretam consequências no aspecto jurídico: 
a) Duas leituras se superpõem nesse texto. A primeira diz que o Estado protege tanto a família 
constituída pelo casamento quanto a por união estável, e estende sua proteção a outras entidades 
familiares. Depreende-se, pois, que a proteção do Estado é devida a toda e qualquer família, 
independentemente do fato de ser ou não formalmente constituída ou completa. 
Aqui, o tópico frasal é a proteção do Estado sobre a família. 
A segunda leitura conduz à definição de duas formas de constituição de família (a família, que é 
constituída pelo casamento ou por união estável...) e cria conceito à parte de “entidade familiar”, que 
não seria propriamente uma família. 
Aqui, o tópico frasal é a forma de constituição da família.  
b) A expressão “constituída pelo casamento ou por união estável “estabelece uma relação imprópria 
entre dois conceitos. O vocábulo “casamento” significa ato, é a ação verbal de casar-se; o sintagma 
“união estável” significa estado, situação contínua. Os termos analisados, do ponto de vista da 
correção de linguagem, não devem situar-se lado a lado, equiparando-se.  
c) A expressão “união estável” não tem conceito firmado, muito menos definição. Se tomar por base o 
tempo que, hoje, numa situação não regularizada, uma companheira leva para adquirir certos direitos, 
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então só se poderá considerar “união estável” aquela de duração não inferior a cinco anos. 
Entretanto, nada leva a crer que seja esta a intenção do dispositivo. 
Portanto, o conceito é ambíguo, e, por essa razão, poderá ser tomado como qualquer ligação não 
casual que duas pessoas estabeleçam, por qualquer tempo. Tal interpretação ganha força na medida 
em que se opõe a encontros fortuitos, tão comuns, infelizmente, no seio da sociedade atual. 
O dispositivo, uma vez fixado, no corpo da Constituição, tende a provocar uma subversão na ordem 
social (o que, certamente, entra em conflito com os propósitos da Lei Maior) pois ele invalida os 
princípios jurídicos já consagrados no campo do direito de Família. 
Como se comportariam as gerações jovens e as futuras, diante de um texto constitucional que, ao 
mesmo tempo, consagra as “uniões estáveis” e cria restrições às uniões formalmente constituídas 
pelo casamento? A dedução é possível a partir do § 2° do art.297, que restringe a dissolução do 
casamento e cria obstáculos a novos contratos matrimoniais. 
Se uma união estável deve ser consagrada, é aquela estabelecida pelo casamento. 
Ainda acrescentamos: o casamento parece ser “penalizado” no texto, pois existem regras relativas à 
sua dissolução; enquanto não há absolutamente nenhuma norma restritiva quanto a dissoluções e 
novas efetivações de “uniões estáveis” – estas podem dar-se em qualquer número.  
2.  Se o objetivo é proteger os membros das famílias não legalmente constituídas, é de se remarcar 
que o art. 300 assegura igualdade de direitos e qualificações a todos os filhos, independentemente da 
condição de seu nascimento; e quanto aos direitos dos “companheiros”, trata-se de matéria afeta à 
legislação ordinária, como é da tradição jurídica brasileira. 
3. fixa-se na Constituição a proteção do Estado às famílias; aí serão incluídas aquelas não 
legalmente constituídas, vez que o conceito sociológico de família é tacitamente aceito, e 
compreende, também, os núcleos formados por “qualquer dos pais ou responsável legal e seus 
dependentes”. 
Parecer:   
   Somos pela aprovação da emenda. A redação sugerida contribui para que o texto tenha maior 
clareza e seja mais sintético. 
   
   EMENDA:32207 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO VII DO TÍTULO IX  
DA FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPÍTULO  
VII DO TÍTULO IX DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO  
RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA  
SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO IX  
CAPÍTULO VII  
DA FAMÍLIA, DO MENOR E DO IDOSO  
Art. 297 - A família, constituída pelo  
casamento, tem proteção do Estado, que se  
estenderá à entidade formada por qualquer um dos  
pais ou responsável legal e seus dependentes,  
consanguíneos ou não.  
§ 1o. - O casamento será civil e gratuito o  
seu processo de habilitação e celebração. O  
casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de três anos, ou  
comprovada separação de fato por mais de cinco anos.  
Art. 247 - É obrigação do Poder Público  
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assegurar o acesso à educação, à informação e aos  
meios e métodos adequados de controle da  
natalidade, respeitadas as convicções éticas e  
religiosas dos pais.  
Art. 248 - É dever do Estado e da sociedade  
proteger o menor, assegurando-lhe os direitos á  
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao  
lazer, à profissionalização e à convivência  
familiar e comunitária bem como à assistência  
social e à assistência especial, caso esteja em  
situação irregular, garantido ao menor infrator  
ampla defesa.  
Art. 249 - Os filhos, independentemente da  
condição de nascimento, têm iguais direitos e  
qualificações.  
§ 1o. A adoção e o acolhimento de menor serão  
estimulados e assistidos pelo Poder Público, na  
forma da lei, que também estabelecerá os casos e  
condições de adoção por estrangeiro.  
§ 2o. - O acolhimento do menor em situação  
irregular, sob a forma de guarda, será estimulado  
pelos Poderes Públicos, com assistência jurídica,  
incentivos fiscais e subsídios na forma da lei.  
Art. 250 - O Estado e a sociedade têm o dever  
de amparar as pessoas idosas, mediante políticas e  
programas que assegurem participação na  
comunidade; defendam sua saúde e bem-estar.  
Parágrafo Único. - Os programas de amparo  
aos idosos serão executados preferencialmente em  
seus próprios lares. 
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 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova 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:   
   O Substitutivo, nos termos em que se apresenta, leva em consideração algumas sugestões do 
eminente Constituinte.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32548 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Acrescente-se os §§ 2o. e 3o. ao Art. 297  
renumerando-se o subsequente.  
§ 2o. Os direitos e deveres referentes à  
sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao registro  
de filhos, à titularidade e administração dos bens  
do casal, são exercidos igualmente pelo homem e  
pela mulher.  
§ 3o. O reconhecimento judicial da  
paternidade ou maternidade deve ser precedido de  
audiência com quem a maternidade ou a paternidade  
é atribuída. 
Justificativa: 
O texto constitucional deve constar expressamente, como um avanço social da nova realidade do 
país, a igualdade de direitos entre o homem e mulher na sociedade conjugal, ao pátrio poder, à 
titularidade e administração dos bens do casal. Esta é uma conquista social da qual a sociedade 
brasileira moderna que se pretende instituir não pode abrir mão, da mesma maneira, o 
reconhecimento da paternidade e da maternidade é um direito inalienável, que garante à criança o 
reconhecimento ao nome e demais direitos em relação aos pais. 
O reconhecimento da paternidade, tal como vem ocorrendo, através de ação própria de investigação 
recebe no atual Projeto de Constituição tratamento específico, com a ampliação, por um lado, da 
investigação da maternidade, e, por outro, com a gratuidade dos meios necessários à sua 
comprovação, quando houver carência de recursos dos interessados. 
Mesmo com essas inovações, entendemos que a ação civil, privada ou pública, deve ser precedida 
de oportunidade em que se assegurará, prévia e não litigiosamente, que a paternidade ou a 
maternidade seja reconhecida por aquele a quem responsabilidade é imputada. 
Este o sentido e a finalidade da Emenda que ora apresentamos.  
Parecer:   
   A matéria é, sem dúvida, de alta relevância. Tendo em vista os princípios constantes do 
Substitutivo, deverá figurar, por certo, no Código Civil, quando de sua adaptação à nova ordem 
constitucional.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:32634 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 297.  
Suprima-se, no parágrafo segundo do artigo 297 a expressão:  
"Desde que haja devida separação judicial por  
mais de dois anos, ou comprovada separação de fato  
por mais de quatro anos". 
Justificativa: 
Entendemos, como aliás a primeira parte do referido parágrafo adianta, que as condições 
necessárias à dissolução do casamento deverão estar expressas na Lei então no Texto 
Constitucional.  
Parecer:   
   Somos pela rejeição. Entendemos necessária a existência de prazo anterior à dissolução da 
sociedade conjugal, a fim de que as partes amadureçam a decisão relativa a seus propósitos. 
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   EMENDA:32953 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA LÚCIA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do Art. 298 do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação.  
Art. 298 - .................................... 
Parágrafo Único - É obrigação do Poder  
Público assegurar o acesso à educação, a  
informação e aos meios de métodos adequados ao  
planejamento familiar, respeitadas as convicções  
éticas e religiosas dos pais. 
Justificativa: 
Estamos propondo a alteração na redação do parágrafo único do Art. 298, substituindo controle de 
natalidade por planejamento familiar, pois entendemos que cabe aos pais planejar sua família, e o 
termo “controle” seria mais uma definição para uma função do Estado.  
Parecer:   
   A emenda propõe a substituição da expressão "controle de natalidade" por planejamento familiar. 
Somos pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:32956 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 297 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 297 - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável baseada na  
igualdade entre o homem e a mulher, tem a proteção  
do Estado, que se estenderá à entidade familiar  
formada por qualquer um dos pais ou responsável  
legal e seus dependentes, consanguíneos ou não. 
Justificativa: 
Estamos propondo a alteração da redação oferecida ao Art. 2º do Substitutivo do Relator, incluindo a 
expressão “baseada na igualdade entre o homem e a mulher”, que não foi acolhida pelo relator, e 
constava do Projeto de Constituição. A aceitação de nossa emenda, implica em definir e determinar, 
no seio familiar, a garantia de direitos iguais à mulher e ao homem na educação e criação dos filhos.  
Parecer:   
   Dada a orientação de se retirarem do texto as expressões prescindíveis, somos pela rejeição da 
emenda. O objetivo da proposição está atendido em outros dispositivos do substitutivo. 
   
   EMENDA:32964 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo segundo ao art. 297 do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 297 ................................... 
§ 2o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de um ano, ou  
comprovada separação de fato por mais de dois anos. 
Justificativa: 
Propomos a mudança da alteração oferecida ao parágrafo segundo do Art. 297, visando a redução 
dos prazos para a efetiva dissolução da sociedade conjugal.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da Emenda, porquanto julgamos razoáveis os prazos nela estabelecidos 
para que se possa efetivar a dissolução da sociedade conjugal. 
   
   EMENDA:33274 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 parágrafo 2o. do Artigo 297 do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 297 - ...............................  
§ 2o. - o casamento poderá ser dissolvido  
mediante acordo entre as partes, em homologação  
judicial, e a lei não estabelecerá limites para o  
número de dissoluções conjugais. 
Justificativa: 
Estamos propondo a alteração da redação do § 2º do Art. 297, de forma a liberalizar as dissoluções 
conjugais, ao tempo em que não haverá limites para estas dissoluções. Por ocasião do casamento os 
interessados, desde que solteiros, dirigem-se um cartório e em pouco tempo estão casados. Na 
separação, achamos que o processo deve ser o mesmo. Afinal, se uma sociedade conjugal não der 
certo, a lei deve facilitar ao cidadão os direitos para uma nova tentativa.  
Parecer:   
   Entendemos necessária a separação judicial, a existência de prazo anterior à dissolução da 
sociedade conjugal, a fim de que as partes amadureçam a decisão relativa a seus propósitos. 
Julgamos, contudo, que o texto constitucional não deva fixar regra que impeça a limitação do número 
de dissoluções da sociedade conjugal.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33275 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 297  
Inclua-se no art. 297 do Projeto de  
Constitucional o parágrafo 3o. com a seguinte redação:  
§ 3o. - a assistência à família na pessoa dos  
membros que a integram, competindo ao Estado criar  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 249  

 

mecanismos para coibir a violência no âmbito  
destas relações. 
Justificativa: 
Parte-se do pressuposto de que a garantia individual prevista no caput do artigo deve ter por objeto 
os membros que integram a família, constituída civil ou naturalmente. Compete, portanto, ao Estado 
assegurar o direito de assistência global ao agrupamento familiar, promovendo a plena realização 
social de seus componentes, numa perspectiva de igualdade e respeito mútuo. 
Até hoje o legislador brasileiro não se empenhou em conceituar de forma diferenciada os crimes 
cometidos no âmbito das relações de família. A violência doméstica é observada em dois níveis: 
a) Ameaças, espancamentos e assassinatos cometidos pelos maridos contra suas mulheres; 
b) Maus tratos, agressões sexuais, prisões domiciliares, espancamentos e torturas praticados pelos 
pais contra seus filhos. 
Tais práticas permanecem ocultas pelas relações de poder estabelecidas no Código Civil, sobretudo 
no que concerne à chefia da sociedade conjugal exercida exclusivamente pelo homem. 
Perante a Lei, o crime cometido por maridos, companheiros, noivos, namorados, padrastos, tutores, 
etc., é qualificado como lesão corporal e nas próprias estatísticas policiais não se pode aferir o alto 
índice de violência que permeia tais relações. 
A prevenção dos delitos na constância das relações de família pressupõe a criação de mecanismos 
tais como Delegacia da Mulher, conselho dos Direitos da Mulher, Centros de Orientação Jurídica 
Preventiva – serviços públicos e gratuito indispensáveis à assistência à família que se pretende 
assegurar.  
Parecer:   
   Somos pela aprovação da Emenda, que, sem dúvida, traz indiscutível aperfeiçoamento ao texto 
constitucional. 
   
   EMENDA:33444 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 297 e seus parágrafos  
Art. 297 - A família, constituída pelo  
casamento ou união estável, baseada na igualdade  
entre o homem e a mulher, tem proteção do Estado,  
que se estenderá à entidade familiar formada por  
qualquer um dos pais ou responsável legal e seus  
dependentes, consanguíneos ou não.  
§ 1o. - ..................................... 
§ 2o. - A Lei não limitará o No. de  
dissoluções da sociedades conjugal, que dar-se-ão  
pelo divórcio, independentemente de prévia  
separação judicial.  
§ 3o. - A igualdade a que se refere o "caput"  
deste artigo é extensiva a direitos e obrigações,  
inclusive os de natureza doméstica e familiar.  
§ 4o. - A função social da maternidade, da  
paternidade e da família é valor fundamental e é  
plena a liberdade na educação dos filhos.  
§ 5o. - Quaisquer atos que envolvam agressões  
na constância das relações familiares serão  
enquadradas como crimes e coibidos pela lei. 
Justificativa: 
Na elaboração das cartas constitucionais que tivemos, pouca atenção se deu às mulheres. Uma 
sociedade será tanto mais livre, soberana e democrática quanto mais se efetivar o exercício pleno de 
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cidadania, em caráter igualitário. A igualdade que se dar, portanto, e precipuamente, em todas as 
esferas da vida social, inclusive a familiar, daí a apresentação desta emenda: 
Por outro lado, não se pode negar a existência da violência nas relações familiares. A constância das 
chamadas “violências domésticas” é um fato social, deve ser enquadrado como crime e coibido pela 
Lei.  
Na tentativa de enxugamento do texto, princípios básicos foram retirados, como o de que a função 
social da maternidade, da paternidade e da família constituem valor fundamental para toda a 
sociedade. A retirada deste dispositivo em especial é, pois, inadmissível. 
Não podemos admitir, também, que haja limitação no tocante à dissolução da sociedade conjugal, no 
estabelecimento de prazo para que esta se dê. O que está em evidência é o respeito à decisão do ser 
humano, à liberdade de se construir uma nova relação na busca da felicidade. A lei não pode, pois, 
intervir ou oferecer qualquer obstáculo neste sentido.  
Deve ser também assegurado que a dissolução da sociedade será feita pelo divórcio, para não 
corrermos o risco de nenhum retrocesso.  
Parecer:   
   Optamos por expressar o princípio relativo à proteção da família por parte do Estado de forma mais 
sintética, razão pela qual não acolhemos a sugestão do ilustre Constituinte.  
Julgamos necessário manter a exigência da prévia separação judicial para que se efetive a 
dissolução da sociedade conjugal.  
Quanto às demais propostas, ou foram contempladas no Substitutivo ou são pertinentes à legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33512 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: art. 297  
Acrescente-se, após "união estável", o seguinte:  
" e baseada na igualdade do homem e da  
mulher", passando o artigo 297 a ter esta redação:  
"Art. 297 - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável e baseada na  
igualdade do homem e da mulher, tem proteção do  
Estado, que se estenderá à entidade familiar  
formada por qualquer um dos pais ou responsáveis  
legais e seus dependentes, consanguíneos ou não". 
Justificativa: 
Trata-se aqui de dar consequência ao princípio da isonomia, consagrado em outro dispositivo do 
Projeto. A necessidade de sublinhar a igualdade do homem e da mulher no casamento é tanto maior 
quanto, ao longo da história, a lei e a jurisprudência privilegiaram sempre o homem, como cabeça do 
casal.  
Parecer:   
   Dada a orientação de se retirarem do texto as expressões prescindíveis, somos pela rejeição da 
emenda. O objetivo da proposição está atendido em outros dispositivos do substitutivo. 
   
   EMENDA:33652 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 297, Capítulo VII.  
Acrescente-se o parágrafo 3o. do Art. 297 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
§ 3o. A lei limitará o número de dissolução  
da sociedade conjugal, com filhos. 
Justificativa: 
Se considerarmos que a sociedade conjugal, é justo e necessário que existam leis que regulamentem 
e assegurem esta união ou que limite sua dissolução.  
Devemos levar em conta que em decorrência do atual sistema social e econômico, a probabilidade de 
uma separação tem-se aumentado cada vez mais, e daí gerando maior número de crianças 
abandonadas e principalmente vítimas destas separações, onde filhos de casais separados veem-se 
obrigados a sobreviver com esta marca. É justo que se evite a propagação destes casos, permitindo 
que o casal possa divorciar-se por várias vezes, sem um determinado limite.  
Parecer:   
   Pela rejeição da Emenda.  
Optamos por norma que veda à lei a limitação do número de dissoluções da sociedade conjugal. 
   
   EMENDA:34825 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 297, após a expressão  
"união estável", a expressão "do homem e a mulher". 
Justificativa: 
Redação aprimorada.  
Parecer:   
   Com o propósito de dotar o dispositivo que trata da proteção da família de maior clareza e síntese, 
demos-lhe nova redação, no Substitutivo.  
Por essa razão, julgamos prejudicada a presente Emenda. 
   
   EMENDA:34826 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 297, a seguinte redação:  
"§ 2o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de um ano ou  
comprovada separação de fato por mais de dois anos."  
Parágrafo Único - A lei não limitará o número  
das dissoluções do vínculo conjugal ou do  
casamento. 
Justificativa: 
A emenda visa a tornar o dispositivo constitucional mais de acordo com a realidade social.  
Parecer:   
   Adotamos, no Substitutivo, as sugestões apresentadas.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:34827 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 298, a seguinte redação,  
suprimindo-se o seu parágrafo único:  
"Art. 298 - É garantido a homens e mulheres o  
direito de determinar livremente o número de seus  
filhos e o planejamento familiar, vedado todo tipo  
de prática coercitiva por parte do Poder Público e  
de entidades privadas." 
Justificativa: 
Redação visando a boa técnica legislativa. 
Parecer:   
   A emenda visa substituir a expressão "controle de natalidade" por "planejamento familiar". Somos 
pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:34976 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte:  
a) Crie-se um novo Título - Das Disposições  
Complementares, após o Título IX, renumerando-se o  
Título X.  
b) Transfiram-se para o novo Título os  
artigos 6o., § 34, 30, §§ 1o. e 2o., 31, itens  
XXI, XXII ("in fine"), §§ 1o. e 2o., 41, item  
VIII, 50, 51, 64, itens I a IV, 65 a 71, 104  
(exceto o caput), 106, 116, itens I a V, 135,  
itens I a IX, 138 a 142, 144, §§ 1o. e 2o., 145,  
146, 149, itens I a X, 150 a 170, 174 a 177, 178,  
§§ 2o. e 3o., 179, 180, 207 a 216, 231, § 2o.,  
232, 234, caput e §§ 1o. e 3o., 237, 239 a 243,  
245 a 256, 259, 260, 261, §§ 1o. e 2o., 262 a 272,  
277 a 280, 282, 283, 284, §§ 1o. a 5o., 285 a 287,  
291, caput, itens I a III e § 3o., 294, 297, §  
2o., 298, parágrafo único, 300, §§ 1o. e 2o.  
c) Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o.  
do artigo 92:  
Art. 92 - ..................................  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em  
cada Casa, em dois turnos, com intervalo mínimo de  
noventa dias, considerando-se aprovada quando  
obtiver, sucessivamente, os votos favoráveis:  
a) de dois terços dos membros de cada uma das  
Casas, no caso de proposta de emenda aos Títulos I a IX;  
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b) da maioria dos membros de cada uma das  
Casas, no caso de proposta de emenda ao Título X.  
d) Transfiram-se para o Título II, Capítulo  
II - Dos Direitos Sociais, acima do artigo 7o., os  
artigos 261, "caput", 272, 273, 274, parágrafo  
único, 284, 295, "caput", 297, caput e § 1o. 298,  
caput e 299 a 301, com a seguinte redação:  
Art. (261) - A saúde é direito de todos e  
dever do Estado, assegurado pelo acesso  
igualitário a um sistema nacional único de saúde.  
Art. (273) - A educação, direito de cada um e  
dever do Estado, será promovida e incentivada com  
a colaboração da família e da comunidade, visando  
ao pleno desenvolvimento da pessoa.  
Parágrafo único - (Art. 274, parágrafo único)  
O Estado garantirá acesso universal ao ensino de  
primeiro grau obrigatório e gratuito.  
Art. (284) - é assegurado a todos pleno  
exercício dos direitos culturais e participação  
igualitária no processo cultural.  
Art. (295) - Todos têm direito ao equilíbrio  
ecológico do meio ambiente, impondo-se ao Estado e  
à sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo  
para as presentes e futuras gerações.  
Art. (297) - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável, tem direito à  
proteção do Estado, que se estenderá à entidade  
familiar formada por qualquer um dos pais ou  
responsável legal e seus dependentes,  
consanguíneos ou não.  
§ 1o. - O casamento será civil e gratuito o  
seu processo de habilitação e celebração. O  
casamento religioso terá efeito civil, nos termos  
da lei.  
Art. (298) - É garantido a homens e mulheres  
o direito de determinar livremente o número de  
seus filhos, vedado todo tipo de prática  
coercitiva por parte do Estado e de entidades  
privadas.  
Art. (299) - É dever do Estado e da sociedade  
proteger o menor, assegurando-lhe os direitos à  
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao  
lazer, à profissionalização e à convivência  
familiar e comunitária bem como à assistência  
social e à assistência especial, caso esteja em  
situação irregular.  
Art. (300) - Os filhos independentemente da  
condição de nascimento, têm iguais direitos e  
qualificações.  
Art. (301) - As pessoas idosas têm direito ao  
amparo do Estado e da sociedade, mediante  
políticas e programas que assegurem participação  
na comunidade, defendam sua saúde e bem-estar.  
Parágrafo único - os programas de amparo aos  
idosos serão executados preferencialmente em seus  
próprios lares.  
e) Dê-se a seguinte redação aos artigos 6o.,  
§ 9o., 31, item XXIII, 64, 104, 116, 135, 149 e 197:  
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§ 9o. - É livre a manifestação do pensamento,  
a expressão da atividade artística e a prestação  
de informação por qualquer meio de comunicação,  
sem prévia censura ou licença, respondendo cada  
um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É  
assegurado o direito de resposta, proporcional à  
ofensa, além da indenização pelo dano material,  
moral ou à imagem. Os espetáculos públicos,  
inclusive os programas de rádio e televisão, ficam  
sujeitos a leis de proteção da sociedade, que não  
terão caráter de censura, mas de orientação,  
recomendação e classificação.  
XXII - explorar os serviços e instalações  
nucleares de qualquer natureza, atendidos os  
seguintes requisitos:  
Art. 64 - É vedada a acumulação remunerada de  
cargos e funções públicas, com as exceções  
admitidas por lei.  
§ 1o. - Em qualquer caso a acumulação somente  
será permitida quando houver compatibilidade de  
horário e correlação de matéria.  
§ 2o. - A proibição de acumular estende-se a  
cargos, ou funções em autarquias, empresas  
públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas.  
[...] 
Justificativa: 
O propósito desta emenda é possibilitar a futura alteração, pela maioria absoluta do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, de dispositivos constitucionais que pela variabilidade das circunstâncias 
a que se aplicam, não deveriam ficar submetidos à rigidez do quórum especial de dois terços. Assim 
a Assembleia Nacional Constituinte não deixa de deliberar sobre questões de indiscutível 
importância, mas também não inibe futuras adaptações desses dispositivos às condições mutáveis da 
vida econômica, social e política. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende alterar diversos dispositivos do Substitutivo, além de sugerir a criação 
de novo Título denominado "Disposições Complementares" e a transferência de outros.  
Com relação a este último ponto, parece-nos de todo conveniente que a distribuição dos dispositivos 
deva ficar para a fase de redação final do texto.  
Quanto às alterações propostas, é de se reconhecer que algumas devem ser aproveitadas no 
Substitutivo que vamos oferecer, uma vez que aperfeiçoam o referido documento.  
Somos, dessarte, pela aprovação parcial da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00025 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SARNEY FILHO (PFL/MA) 
Texto:   
   Dar ao Art. 263 § 4o. do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
"É garantido à homens e mulheres o  
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planejamento familiar, direito de determinarem  
livremente o número e o espaçamento de seus  
filhos, vedado todo tipo de prática coercitiva por  
parte do Poder Público e de entidades privadas." 
Justificativa:  
A presente emenda visa a melhorar a relação do artigo que versa sobre planejamento familiar ao 
Projeto de Constituição de Comissão de Sistematização. 
No referido artigo (263, § 4º) a expressão “o direito de determinar livremente o número de seus filhos” 
está diretamente ligado à expressão “planejamento familiar” através da conjunção aditiva” e”, como 
se as duas expressões formassem dois conceitos distintos. Ora, a determinação do número de filhos 
é o próprio conceito técnico-jurídico de planejamento familiar. 
Após a palavra “número” propõe-se a inserção do vocábulo “espaçamento” que forma a expressão” 
número e espaçamento”, expressão está mais condizente com o atual conceito de planejamento 
familiar.  
Parecer:   
   A presente emenda refere-se ao Art. 263, § 4o., do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, mudando a redação do citado artigo, com vistas a eliminar a conjunção "e", liame 
entre as expressões "direito de determinar livremente o número de seus filhos" e "o planejamento 
familiar".  
A justificação apresentada argumenta que a permanência da conjunção "e" leva à conclusão de que 
as duas expressões acima referidas têm conceitos distintos, e conclui afirmando que "a determinação 
do número de filhos é o próprio conceito técnico-jurídico de planejamento familiar".  
Sugere também a Emenda que, após o vocábulo "número", do citado parágrafo, seja incluída a 
expressão "e espaçamento", de modo a permitir que os homens e mulheres tenham também o direito 
de determinar o espaçamento entre seus filhos.  
Inicialmente devemos deixar claro que a definição de planejamento familiar não pode ser igualada à 
da determinação do número de filhos. Planejamento familiar é um conceito muito mais amplo, 
contendo, em sua essência, também o número de filhos, porém estendendo-se mais além, 
abrangendo habitação, saúde, alimentação, educação, emprego, e muito mais.  
Quanto à inclusão da expressão "e espaçamento", parece-nos que o direito à decisão sobre o número 
de filhos já traz, implícito, o direito à decisão sobre o espaçamento entre os mesmos.  
Pelo acima citado somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Para dar ao § 3o do artigo 263 do Substitutivo  
nova redação em que limita o número de dissoluções  
do vínculo conjugal.  
Artigo 263 ..................................  
§ 3o. O divórcio será concedido uma só vez  
podendo cada cônjuge contratar novo casamento  
civil, nos prazos e condições legais. 
Justificativa: 
A separação de um casal é um mal irreparável para a formação da personalidade de um filho menor. 
É impossível não pensar na felicidade de criança e adolescente que crescem desestruturados, com 
sentimento divididos, sendo muitas vezes embora vítimas, os agentes responsáveis por muitos 
males, refugiando-se no vigia do crime. 
A limitação a um único divórcio é um mal menor.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda modificativa da redação do § 3o. do artigo 263, incluindo limitação quanto ao 
número de dissoluções do vínculo conjugal, permitindo uma única concessão de divórcio.  
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Pela rejeição, por não se coadunar com a orientação do Projeto da Comissão de Sistematização, a 
qual, a nosso ver, é a que melhor satisfaz as necessidades da sociedade brasileira. 
   
   EMENDA:00070 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 263 do projeto de  
Constituição (A) a seguinte redação:  
Art. 263 .................................. 
§ 4o. - É garantido a homens e mulheres o  
direito de determinar livremente o número de seus  
filhos e o planejamento familiar, sem infringir o  
princípio de proteção à vida desde a concepção. 
Justificativa: 
A letra do dispositivo constante do projeto de Constituição (A), sem o acréscimo das expressões 
contidas em nossa emenda, deixa caminho aberto para a prática do aborto. Noutras palavras, o casal 
ficará livre para optar sobre a decisão em relação à vida em sentido amplo. As expressões 
acrescentadas vêm dirimir essa viabilidade.  
Parecer:   
   A emenda abrange o § 4o. do artigo 263 do Projeto de Constituição (A), modificando sua redação 
no sentido de nele incluir princípio de proteção à vida, desde a concepção.  
Visa a Emenda a não deixar aberto o caminho para a prática livre do aborto, ou seja, para impedir 
que um casal tenha, em suas mãos, o direito de decisão sobre vida ou morte do filho.  
Pela rejeição, por referir-se à vida desde a concepção.  
Trata-se de posicionamento contrário ao aborto, o que diverge da orientação adotada pela Comissão 
de Sistematização, que considera a matéria afeta à legislação ordinária. 
   
   EMENDA:00134 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 263 passa a ter esta redação:  
Art. 263 - ..................................  
§ 2o. O casamento é indissolúvel. 
Justificativa: 
O divórcio, que o texto original consagra, é elemento desagregador da família. O vínculo indissolúvel, 
tal como pretende essa emenda, somente servirá para fortalecer a unidade familiar, evitando que, por 
qualquer motivo, possa ela sofrer os efeitos devastadores que uma solução egoísta, adotada pelos 
cônjuges, que pensam exclusivamente em seu prazer pessoal, sendo incapazes de um sacrifício ou 
de uma atitude digna diante das adversidades. 
A possibilidade futura do divórcio faz com que os jovens casem sem pensar muito nas 
responsabilidades que irão assumir, constituindo família. Se não der certo, é simples basta divorciar. 
E repetir, quantas vezes queiram, a tentativa de dar certo. 
A consciência católica do povo brasileiro repudia o divórcio e, por isso mesmo, a Carta Magna deve 
fazer constar, em seu texto, esse sentimento da maioria.  
Parecer:   
   A emenda altera a redação do § 2o. do artigo 263, tornando indissolúvel a união conjugal, 
justificando ser o divórcio elemento desagregador da família, causador de efeitos devastadores, 
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principalmente sobre os filhos do casal.  
Pela rejeição, com base na argumentação oferecida à Emenda no. 2P00045-2. 
   
   EMENDA:00285 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE BORNHAUSEN (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 263, a redação seguinte:  
"É garantido aos pais o direito de determinar  
livremente o número de filhos, sendo vedada  
qualquer forma coercitiva em contrário, pelos  
poderes públicos ou entidades privadas. É  
obrigação do Poder Público assegurar o acesso à  
educação, à informação e aos meios e métodos  
adequados de planejamento familiar respeitadas as  
convicções éticas e religiosas dos pais.' 
Justificativa: 
É preciso se fixar com toda clareza o direito dos pais de livremente determinar o número de seus 
filhos. É necessário deixar claro, que qualquer forma coercitiva deve ser vedada. Torna-se, todavia 
indispensável, num país como o nosso, analisado der público o acesso à educação, à informação e 
aos meios e métodos adequados ao planejamento familiar respeitando-se, como é necessário às 
convicções dos país.  
Parecer:   
   A presente Emenda modifica a redação do § 4o. do artigo 263, buscando não apenas dar aos pais 
o direito de decisão sobre o número dos filhos, mas dar também ao Poder Público a obrigação de 
assegurar acesso à educação, informação, meios e métodos de planejamento familiar, respeitadas as 
convicções éticas e religiosas dos pais.  
Somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:00314 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto (A)  
Inclua-se o seguinte § 6o ao art. 263  
Art. 263 ............................... 
§ 6o Para assegurar a proteção à família  
prevista neste artigo, será criado o Fundo de  
Proteção à Família Carente, constituído com cinco  
por cento (5%) da receita de impostos da União,  
para atender às suas necessidades básicas de  
alimentação, moradia, vestuário e saúde. A lei  
ordinária definirá os critérios de aplicação do  
Fundo, observada a ordem inversa da renda per  
capita dos Estados. 
Justificativa: 
O problema social da família carente no Brasil exige solução imediata. A última Comissão de 
Inquérito realizada na Câmara dos Deputados sobre o menor abandonado oferece dados 
estarrecedores, revelando que o drama do menor é, antes de tudo, o drama da família, sendo aquele, 
mera consequência. Não se pode, assim, resolver o problema do menor sem que se resolva o 
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problema da família pobre sobre cuja sorte não pode ser indiferente o Estado. Essa é uma exigência 
da sociedade brasileira, no seu todo, e constitui preocupação já longamente manifestada pelo 
legislador brasileiro.  
Há de encontrar-se uma forma para dar solução cabal a essa situação e a que me pareceu mais 
adequada, para o momento, é a prevista na presente emenda, uma vez que a questão transcende os 
limites da legislação ordinária, para colocar-se no plano constitucional. 
É bom lembrar que uma das piores ocorrências de miséria total, desgraçadamente assíduas, é a mãe 
carregada de filhos menores, deixada ao abandono pelo homem que nela gerou esses filhos. Cria-se 
com isso um estado de carência absoluta, que prolifere em debilidades orgânicas, mortes, atrasos 
mentais e debandada de sobreviventes para a mendicidade, o saque, o vício ou a violência. É uma 
situação de atrocidade que justifica e até impõe a presente emenda.  
Parecer:   
   Abrange a presente emenda inclusão de § 6o. ao artigo 263 o qual criará Fundo de Proteção à 
Família Carente, a ser constituído com recolhimento de 5% da receita de impostos da União.  
O referido Fundo terá por finalidade o atendimento às necessidades básicas das famílias carentes, 
tais como as de alimentação, moradia, vestuário e saúde.  
A sugestão é justificada com destaque para o fato de que o drama do menor é, antes de tudo, o 
drama da família, e "não se pode, assim, resolver o problema do menor sem que se resolva o 
problema da família pobre".  
Pela rejeição, por estar vinculada a dotação orçamentária. 
   
   EMENDA:00570 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: § 2o. do Art. 263  
Modifique-se a redação do § 2o. do Art. 263,  
passando a ter a seguinte redação:  
Art. 263 - ..................................  
§ 2o. - O casamento poderá ser dissolvido  
pelo divórcio nos casos expressos em lei, após um  
ano da data do matrimônio ou, quando comprovada a  
separação de fato por mais de dois anos. 
Justificativa: 
A separação judicial é um instituto ultrapassado. Além de onerar todo um processo que, após um ano 
ou mais, como prevê o texto, será extinto pelo tempo, não se presta a mais nada do que obrigar 
dispêndio de recursos pelas partes. 
É, ademais, curvar-se perante a realidade social. Mantidos os prazos que, teoricamente, servem de 
freio ou prazo para pensar. 
Economia processual 
Desafogo no Judiciário 
Atendimento à realidade. 
Parecer:   
   A emenda modifica o § 2o. do artigo 263, permitindo a dissolução, pelo divórcio, do vínculo 
matrimonial, nos casos expressos em lei, após um ano de casamento ou, quando comprovada a 
separação de fato por mais de dois anos.  
Cabe ressaltar que, uma vez permitido o divórcio após um ano de casamento, torna-se desnecessária 
a complementação referente à separação de fato por mais de dois anos, uma vez que o prazo menor 
está contido no maior.  
Somos pela rejeição, não apenas pelo citado no parágrafo anterior, mas também por considerarmos 
que a Emenda contraria a orientação da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:00644 APROVADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Parágrafo 4o. do Artigo 263.  
Dê-se ao parágrafo 4o. do Art. 263 a seguinte redação:  
§ 4o. - É garantido aos pais o direito de  
determinar livremente o número de seus filhos,  
sendo vedada qualquer forma coercitiva em  
contrário, pelos poderes públicos ou por entidades  
privadas. É obrigação do poder público assegurar a  
homens e mulheres o acesso à educação, à  
informação e aos meios e modos adequados de  
planejamento familiar, respeitadas as convicções  
éticas e religiosas. 
Justificativa: 
A família tem o direito de criar e educar seus filhos de acordo com suas convicções éticas e 
religiosas, dentro dos princípios democráticos que se pretende transmitir às novas gerações. 
Parecer:   
   Esta Emenda Modificativa altera o § 4o. do Artigo 263, acrescentando a obrigação de o Poder 
Público assegurar a homens e mulheres o acesso à educação, à informação e aos meios e modos 
adequados de planejamento familiar, respeitadas suas convicções éticas e religiosas.  
Pela aprovação, nos termos da Emenda no. 2P00285-4, aprovada. 
   
   EMENDA:00785 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Substituição ao texto do art. 263, § 3o.,  
pela seguinte redação:  
Art. 263 - ..................................  
§ 3o. - A lei limitará o número de  
dissoluções do vínculo conjugal. 
Justificativa: 
 A família está em crise se liberarmos totalmente a dissolução da sociedade conjugal, estaremos não 
auxiliando, mas cooperando para o agravamento das relações esposo/esposa e filhos/pais.  
Parecer:   
   A presente Emenda, referente ao § 3o. do Artigo 263, visa a limitar o número de dissoluções do 
vínculo conjugal.  
A Emenda é justificada levando em conta que "a família está em crise" e se for liberado, totalmente, o 
direito às dissoluções, "estaremos não auxiliando, mas cooperando para o agravamento das relações 
esposo / esposa e filhos / pais".  
Somos pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2P00045-2. 
   
   EMENDA:00919 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 263, § 3o.  
No projeto da Comissão de Sistematização,  
onde se lê:  
"Art. 263 - ................................  
§ 3o. - A lei não limitará o número de  
dissoluções do vínculo conjugal."  
Leia-se:  
"Art. 263 - ................................  
§ 3o. - A lei limitará o número de  
dissoluções da sociedade conjugal." 
Justificativa: 
 O regime político, a ordem econômica e social, bem como a amplitude das liberdades, estabelecidas 
com coerência, sensatez e justiça, são fundamentos para a existência de uma sociedade, e esses 
valores, para serem praticados, deverão ser estabelecidos pela Constituinte e corporificados na 
Constituição. 
Nesse contexto, é de bom senso, é justo, é de boa medida o ideal de se preservar e fortalecer, a todo 
e qualquer custo, a família como instituição e célula-base da estrutura social. O momento é oportuno, 
pois, a uma profunda reflexão sobre o assunto. Nossa responsabilidade como elaboradores de uma 
nova Carta Magna é enorme. 
Um texto legal que propicie ao cidadão um número ilimitado de dissoluções conjugais estará 
promovendo a total desintegração e pulverização dos valores sociais e em última instância, da 
sociedade. E por que não dizer de toda a civilização?  
A história tem nos dado repetidas lições a respeito. A decadência moral e dos costumes tem levado, 
através dos tempos, à derrocada de impérios e regimes tidos como indestrutíveis e eternos. Assim 
caiu Roma, assim caíram outros impérios. 
Indo do geral para o particular, perguntamos: e o núcleo da família? Que dizer dos filhos de tão 
variados casamentos? Que dizer da sua formação que dizer do seu futuro? Já o sábio/ dizia: “As 
crianças de hoje são os homens de amanhã”. A educação começa no lar. E quem estes filhos 
poderão confiar? 
Cremos que a manutenção de tal dispositivo no texto/ constitucional ensejará a formação de mentes 
inseguras, seres desestruturados psicologicamente. E esse é p atalho para o desajustamento social, 
para a marginalidade, para a violência. 
A ciência política requer engenho e arte. E como tal deve procurar resolver os problemas, sem, em 
decorrência, criar outros. A nossa missão como Constituintes é reorganizar e ajustar a nossa 
sociedade e não o contrário. A dissolução da família em última análise levaria ao caos social, o que 
seria a própria negação do estado de direito, do reordenamento jurídico. Seria a antítese do nosso 
trabalho como Constituintes. 
A nossa responsabilidade é grande. O futuro de nossa sociedade e de nosso País está em nossas 
mãos.  
Parecer:   
   Versa a presente Emenda Modificativa sobre o § 3o. do Artigo 263.  
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda No. 2P 00785-6. 
   
   EMENDA:01038 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se um § 6o. no art. 263 do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização:  
Art. 263 - ..................................  
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§ 6o. - São vedadas práticas científicas ou  
experimentais que atentem contra a integridade  
física, a dignidade e a vida humana desde o  
momento da concepção. 
Justificativa: 
 Os meios de comunicação têm divulgado pesquisas e experiências de genéticas humana que 
contrariam valores fundamentais do ser humano. Tais pesquisas levarão, sem dúvida, a uma 
degenerescência da raça humana e ao domínio da sociedade pelos cientistas, em detrimento de 
ações políticas a que se submeter a sociedade. 
Com o princípio básico assegurado na Constituição, lei ordinária regulamentará as pesquisas e 
experiências genéticas, evitando se o sacrifício de seres humanos nos primeiros momentos de vida.  
Parecer:   
   A presente Emenda acrescenta o § 6o. ao Artigo 263 do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, buscando vedar práticas científicas ou experimentais atentatórias à vida, à dignidade 
e à integridade física do ser humano.  
Justifica ressaltando a proliferação de pesquisas e experiências de genética humana que contrariam 
os valores fundamentais do homem, podendo conduzir à degenerescência da raça humana.  
E sugere que o princípio básico seja assegurado na Constituição, para que, posteriormente, a lei 
ordinária regulamente o assunto.  
Pela rejeição, não negando o que se refere ao mérito, mas acreditando tratar-se de assunto 
pertinente à legislação ordinária. 
   
   EMENDA:01143 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 263, Parágrafo 4o., a seguinte redação:  
"É garantido a homens e mulheres o direito de  
determinar livremente o número de seus filhos,  
competindo ao Estado colocar à disposição da  
sociedade informações e recursos técnicos e  
científicos recomendados pela medicina para o  
exercício desse direito. É vedado todo o tipo de  
prática coercitiva por parte do Poder Público ou  
de entidades privadas." 
Justificativa: 
Garantir a liberdade de determinar o número de filhos sem que se coloque à disposição dos casais as 
informações e os meios para o exercício de uma paternidade responsável, é legislar utopicamente e 
dar oportunidade e manifestação odiosa de discriminação contra os pobres.  
Parecer:   
   Emenda versando sobre o § 4o. do Artigo 263.  
Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda No. 2P 00285-4. 
   
   EMENDA:01144 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 263, o seguinte parágrafo 3o.:  
"Não será permitido o aborto como método de  
planejamento familiar, cabível apenas nos casos de  
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estupro, gravidez de alto risco e má formação  
fetal que possa levar a uma vida vegetativa". 
Justificativa: 
Não há dúvida de que não se pode exigir de uma mulher violentada que leva a termo uma gravidez 
fruto de um ato de violência, ou que, nos casos de gravidez de risco, empenhe sua própria vida 
comprometendo a vida dos filhos já nascidos. 
Nos casos de má formação fetal a lei deverá regular os casos em que os recursos da ciência 
indiquem que a gravidez levada a termo, trará ao mundo um ser para a vida vegetativa. 
 O feto contaminado pelo vírus da AIDS, é a nosso ver, motivo que autoriza à mãe a opção por ter ou 
não a criança que gera.  
Parecer:   
   A presente Emenda, relativa ao § 3o. do Artigo 263 visa a proibir o aborto como método de 
planejamento familiar.  
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2P00070-3. 
   
   EMENDA:01145 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO FILHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se aos artigos 263 e 264, § 5o., do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 263. A família, constituída pelo  
casamento ou pela união estável entre o homem e a  
mulher, tem especial proteção do Estado."  
............................................  
"Art. 264. ..................................  
§ 5o. Os filhos os adotivos,  
independentemente do estado civil dos pais ou dos  
adotantes, têm iguais direitos e qualificações,  
vedada a omissão do nome dos genitores no  
respectivo registro." 
Justificativa: 
Os filhos havidos fora do casamento são as vítimas inocentes dos desacertos paternos e da 
exagerada exigência da legislação vigente, que chega ao cúmulo de confundir reconhecimento com 
registro civil. Ora, aquele é mero procedimento conducente a este.  
Como ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (Projeto 
de Constituição, art. 6º, § 1º, inobrigatórios, regra geral, são o casamento, a separação judicial e o 
divórcio. 
Comuns, em decorrência são as uniões ocasionais, o concubinato e a separação de fato, de que 
resultam filhos em cujos registros civis, odiosamente, omitem-se o nome dos pais.  
Do ponto de vista moral, social e jurídico, tal aberração deve ser removida de plano, tornando-se 
necessária, como medida primacial, a exata conceituação de família, aí admitindo-se a união estável 
entre o homem e a mulher, como se previra, aliás, no primeiro anteprojeto da Subcomissão da 
Família, do Menor e do Idoso (art. 1º, § 3º, o que foi conservado pela respectiva Comissão Temática.  
É absurdo penalizar-se a prole advinda de União estável entre o homem e a mulher, onde um deles 
ou ambos, por mera conveniência, conservem a condição de casado.  
A legislação atual, reguladora da matéria (Lei nº 883/49), inteiramente desconforme com a realidade, 
prevê apenas três hipóteses para o reconhecimento (e não registro civil) dos chamados “filhos 
ilegítimos”: 
a) Após a dissolução da sociedade conjugal, nem sempre de interesse para um ou para ambos os 
cônjuges, inclusive por razões de ordem patrimonial (partilha de bens); 
b) Por testamento cerrado, postergando o reconhecimento e posterior registro civil, impondo, como 
condição, indesejável evento: a morte do genitor; 
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c) Mediante sentença transitada em julgado, desde que haja separação de fato do casal por mais de 
cinco anos contínuos: o registro civil da prole permanece impedido por esse lapso de tempo, mais o  
necessário para a tramitação do respectivo processo de reconhecimento. 
A própria lei, retrógrada de modo inquestionável, cria obstáculos desnecessário   ao VOLUNTÁRIO 
registro civil dos filhos havidos fora do casamento, impondo medidas judiciais nem sempre ao alcance 
dos menos favorecidos financeiramente, que constituem a grande maioria do povo, como custas 
processuais e honorários advocatícios, mais as despesas cartorárias ( o próprio registro civil, a 
aprovação do testamento, o processo relativo à respectiva abertura e registro etc), continuando a 
prole marginalizada e estigmatizada por tempo imprevisível, quiçá indefinidamente.  
Paradoxo e contraditoriamente, o atual Projeto de Constituição: 
a) Assegura ao COMPANHEIRO OU Á COMPANHEIRA (concubinas) o direito aos benefícios 
previdenciários decorrentes da contribuição do de cujus (art.  236, §1º);   
b) Garante a HOMENS e MULHERES (não aos cônjuges) o direito de livre determinação de número 
de seus filhos e do planejamento familiar (art. 263, § 4º); 
c) Estimula o ACOLHIMENTO de criança órfã ou abandonada, acenando com incentivos fiscais e 
subsídios (art.264 § 3º, VII). 
d) Protege a ADOÇÃO, proporcionando, inclusive, a assistência do Estado. 
O dever de assistência integral à prole, a começar pelo nome dos genitores, sagrado direito dos 
filhos, compete à FAMÍLIA (constituída ou não pelo casamento). Subsidiariamente ao Estado e À 
Sociedade. Impõe-se, portanto, a inequívoca conceituação de FAMÍLIA, no atual Projeto de 
Constituição, bem como a AMPLA LIBERDADE no respeitante ao registro civil do filho havido fora do 
casamento, consagrando-se definitivamente, a paternidade responsável.  
Parecer:   
   A Emenda abrange o Artigo 263 e o § 5o. do Artigo 264, sugerindo nova redação para os citados 
dispositivos.  
A Justificativa demonstra que as modificações têm por objetivo a proteção legal dos filhos havidos 
fora do casamento.  
Entre vários argumentos apresentados, conclui considerando que é à família, constituída ou não pelo 
casamento, que compete o dever de assistência integral à prole.  
A obrigação da família, de prestar assistência integral aos seus membros, não elide a da sociedade e 
do Estado, de zelar pelo bem-estar de seu súditos, por isso que somos pela manutenção do texto do 
Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01191 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o § 2o. do artigo 263 do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização:  
"Art. 263. ......................................  
............................................  
§ 2o. - O casamento pode ser dissolvido pela  
livre opção de qualquer dos cônjuges." 
Justificativa: 
Tratando-se de uma união voluntária entre homem e mulher, a qual se supõe baseada 
essencialmente no amor, sempre que um dos dois cônjuges faça a opção pela interrupção do 
casamento, este deve automaticamente ser considerado dissolvido, sem quaisquer interferências 
outras, já que diz respeito à subjetividade íntima, individual e privada das pessoas. Sendo união 
baseada no amor, não se justifica a exigência de decurso de prazo para feito de novo casamento, 
pois o surgimento de outra ligação amorosa não depende de que tenha passado um determinado 
período de tempo após a separação, podendo ocorrer imediatamente. 
Em suma, não cabe à lei estipular os casos de dissolução do casamento, nem impor prazos entre 
dois casamentos consecutivos. É uma questão liberdade do indivíduo.  
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Parecer:   
   A Emenda versa sobre o § 2o. do Artigo 263 e determina que o casamento poderá ser dissolvido 
apenas pelo desejo de qualquer um dos cônjuges.  
Na Justificativa, a Parlamentar repudia a interferência da lei em um assunto que considera somente 
do interesse do casal.  
Consideramos, no entanto, que é indispensável um prazo, mesmo pequeno (um ano), para que os 
cônjuges possam meditar sobre sua decisão de separação.  
Com a Emenda, qualquer desavença natural e passageira do casal resultaria em dissolução do 
vínculo.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:01192 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 263  
"Art. 263. A família, constituída pelo  
casamento ou união estável, baseada na igualdade  
entre o homem e a mulher, tem proteção especial do  
Estado, que se estenderá à entidade familiar  
formada por qualquer um dos pais ou responsável  
legal e seus dependentes, consanguíneos não." 
Justificativa:  
Na elaboração das cartas constitucionais que tivemos, pouca atenção se deu às mulheres. Uma 
sociedade será tanto mais livre, soberana e democrática, quanto mais se efetivar o exercício pleno da 
cidadania, em caráter igualitário. A igualdade deve se dar, portanto, e precipuamente, em todas as 
esferas da vida social, inclusive a familiar, daí a apresentação desta emenda. Entendemos ser 
necessário, ainda definirmos, na sua amplitude, a constituição da família.  
Parecer:   
   Esta Emenda Modificativa altera o Artigo 263, introduzindo definição sobre a "família", considerada 
como o núcleo constituído pelo casamento ou união estável.  
Determina, também, que a família tenha proteção especial do Estado, a qual se estenderá à entidade 
familiar formada por qualquer um dos pais ou responsável legal e seus dependentes, consanguíneos 
ou não.  
A Emenda é justificada com base no direito de exercício pleno da cidadania em caráter igualitário, em 
todas as esferas da vida social, inclusive na familiar.  
Entende ser necessário definir, na sua amplitude, a constituição da família, considerada, como expõe 
a Emenda, pelo casamento ou pela união estável.  
Entretanto, todas as Constituições de países socialistas e capitalistas consagram, quanto à família, a 
instituição do casamento.  
A denominada "união estável" poderá existir de fato, nunca de direito, e sempre poderá e deverá ser 
transformada em casamento.  
Face ao exposto, somos pela rejeição.  
Cabe assinalar, por derradeiro, que a proposição em tela conflita com a emenda 2p01564-6 oferecida 
pelo ilustre Senador Nelson Carneiro e por nós acolhida. 
   
   EMENDA:01413 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 263 do substitutivo do relator:  
Art. 263 - .....................................  
§ - A união estável ou natural tem direito à  
proteção do Estado e à efetivação de condições que  
permitam a realização pessoal dos seus membros. 
Justificativa: 
Diante das reais transformações ocorridas no âmbito da sociedade brasileira, propomos incorporar à 
nova Carta Magna conceito mais amplo de família, de forma a equiparar a que se constitui 
naturalmente àquela formada pelo casamento. 
Sabemos que um número considerável de famílias são constituídas sem o pressuposto legal do 
casamento. Tal situação tem acarretado enormes injustiças, sobretudo às mulheres, que veem 
sonegadas seus direitos, notadamente quanto aos possíveis bens amealhados durante a união livre, 
à posse dos filhos e aos direitos previdenciários. 
Assim, a ampliação do conceito de família ora proposto ajusta a norma jurídica à realidade social.  
Parecer:   
   A presente Emenda, relativa ao Artigo 263, determina que a proteção do Estado seja estendida à 
união estável ou natural, justificando a proposta pela necessidade de ampliação do conceito de 
família, face à atual realidade social.  
Embora se deva reconhecer que o conceito de família tem evoluído social e juridicamente, o assunto 
melhor se postaria à disciplina da legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01564 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Redijam-se assim:  
Art. 263 - A família tem especial proteção do Estado.  
§ 1o. - O casamento será civil, e gratuita  
sua celebração. O casamento religioso terá efeito  
civil, nos termos da lei.  
§ 2o. - Para efeito de proteção do Estado, é  
reconhecida a união estável entre homem e mulher  
como entidade familiar. A lei facilitará sua  
conversão em casamento.  
§ 3o. - Entende-se, também, como entidade  
familiar a comunidade formada por qualquer dos  
pais e seus dependentes.  
§ 4o. - O casamento pode ser dissolvido nos  
casos expressos em lei, desde que haja prévia  
separação judicial por mais de um ano, ou  
comprovada separação de fato por mais de dois anos.  
§ 5o. - É garantido a homens e mulheres o  
direito de determinar livremente o número de seus  
filhos e o planejamento familiar, vedado todo tipo  
de prática coercitiva por parte do Poder Público e  
de entidades privadas.  
§ 6o. - O estado assegurará a assistência à  
família na pessoa dos membros que a integram,  
criando mecanismos para coibir a violência no  
âmbito dessas relações.  
............................................  
Art. 264 - Os filhos, havidos ou não da  
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relação do casamento, terão os mesmos direitos e  
qualificações, proibidas quaisquer designações  
discriminatórias relativas à filiação. 
Justificativa: 
O caput do art. 263 e seu § único são apenas um desdobramento do caput do art.163 da Constituição 
de 1946, apenas excluída, desde 1977, a indissolubilidade do vínculo conjugal, que não é obra dos 
constituintes de 1988. A vingar o texto cauteloso do Projeto, bastaria recorrer aos Anais da 
Constituinte de 1946, e ouvir o diálogo entre Monsenhor Arruda Câmara e o Senador Aloysio de 
Carvalho. Na véspera da promulgação daquela Carta, o ardoroso parlamentar pernambucano ocupou 
a tribuna, para fazer duas retificações. 
“O Sr. ARRUDA CÂMARA – A segunda se refere ao art.163. Nele se diz – A família é constituída pelo 
casamento de vínculo indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado”. 
Desejaria fosse dividido em dois incisos. O primeiro ficaria assim – “O casamento será de vínculo 
indissolúvel”. O segundo compreenderia a parte final nos seguintes termos. – “a família terá direito à 
proteção especial do Estado”. 
Teríamos, assim a vantagem de tornar mais claro o pensamento da Assembleia, porque toda família, 
no sentindo geral, na acepção universal, terá direito a essa proteção do Estado o Sr. Aloysio de 
Carvalho – V. Exa. Deseja que só tenha proteção especial do Estado a família constituída pelo 
casamento indissolúvel? 
O Sr. ARRUDA CÂMARA – Absolutamente. Desejo que todas as famílias gozem dessa proteção 
votamos a indissolubilidade do casamento e, também, que a família, no sentido geral, tem direito à 
proteção do Estado. A separação dos dois incisos traria o benefício de tornar claro o pensamento do 
legislador. 
O Sr. Aloysio de Carvalho – Aqui, no texto trata-se de família no sentido geral porque a família é 
constituída pelo casamento e tem a proteção especial do Estado”. 
O Sr. ARRUDA CÂMARA – Sr. Presidente, eram essas, em suma, as retificações que solicito à 
Comissão”. 
II – Se a família, na expressão de Monsenhor Arruda Câmara, em seu “sentido geral, na acepção 
universal”, deveria ter a proteção especial do Estado, o texto a ser votado em 1988 em nada evoluiu. 
Ficou a amplitude, que acabou prejudicando, quase meio século depois, as uniões estáveis e aqueles 
lares em que as mulheres, geralmente elas criam sozinhas os seus descendentes. Esses aspectos 
não escaparam à sensibilidade dos integrantes da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso. Os 
textos dos §§ 2º e 3º da presente emenda reproduzem o Anteprojeto daquele órgão, e que, por 
motivos inexplicáveis, acabou aos poucos sepultado nas diversas versões trazidas a debate. 
Estamos, nesse setor, reescrevendo a Constituição de 1946, em vez de enfrentar, sem preconceitos, 
a realidade que dia-a-dia cresce diante dos olhos dos que não temem ver, e deverá presidir a 
organização familiar além de nossos dias. Por isso mesmo, o texto da Subcomissão, ao referir-se à 
união estável, dispunha que “ a lei facilitará sua conversão em casamento”. Deixava-se à criatividade 
do legislador ordinário aprovar condições para facilitar o casamento daqueles que vivem há muito em 
lares constituídos livremente. Esta é a função do constituinte, não engessar a ação do legislador 
futuro. 
III – a emenda reproduz como § 4º o atual § 2º do texto do Projeto. Os prazos atuais para a 
dissolução do vínculo conjugal figuram na constituição. Natural, pois, que qualquer alteração para 
mais ou para menos, conste do novo Estatuto.  
IV – Já o mesmo não ocorre com a originalidade do § 3º do Projeto, in verbis – “ A lei não limitará o 
número de dissoluções do vínculo conjugal”. Procura-se corrigir um desastrado dispositivo da Lei nº 
6.516, de 26 de dezembro de 1977, através de texto constitucional, possivelmente sem similar em 
todos os estatutos dos países civilizados. O famoso art. 38 daquela Lei foi uma cunha que os 
antidivorcistas da Câmara dos Deputados, há onze anos, conseguiram infiltrar estudiosos de direito 
de Família (Sílvio Rodrigues, Murilo Fabregas, Saulo Ramos, Domingos Sávio, Limongi França, 
Yussef Said Cahali, Fernando Malheiros, Divaldo Montenegro, Aramy Dornelles da Luz, Edísio 
Gomes de Matos, Waterloo Marchesini Júnior, Celso Ribeiro Bastos e José Afonso da Silva, entre 
outros). Mas a solução não está na proibição constitucional, mas na simples aprovação, hoje 
inevitável, do projeto de Lei do Senado n° 173, de 1982 e que aguarda a inclusão na Ordem do dia. 
Lei ordinária se revoga por lei ordinária. 
O texto do § 5º do art. 264 refere-se aos adotivos, sem distinguir se trata de adoção simples, ou de 
adoção plena, quando o adotado deve integrar, a família, em igualdade de condições, a todos os 
filhos. Também a expressão “condição de nascimento” parece esconder uma realidade, que a 
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Constituição portuguesa, por exemplo, não receia enfrentar. E que foi aceita no Anteprojeto da 
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, e ora reproduzido na presente Emenda, substituída 
apenas a expressão “nascidos” por “havidos”, exatamente para incluir os que ingressam na família 
mediante adoção plena.  
Parecer:   
   Muito antiga, modelo de tenacidade e persistência, é a luta do ilustre homem público, Senador 
Constituinte NELSON CARNEIRO, em favor da causa do divórcio.  
A emenda em estudo vem aperfeiçoar o texto do Projeto, ao reconhecer a união estável entre homem 
e mulher como entidade familiar (o que também acontece com a emenda coletiva do grupo auto-
denominado "Centrão"), e ao reduzir em um ano os prazos para dissolução do casamento, nos casos 
expressos em lei.  
Propõe-se a substituição dos termos dos arts. 263 e 264 do Projeto (258 e 259 da emenda coletiva 
no. 2P02044-5), os quais são correlatos.  
Nada obstante discordarmos da supressão do que dispõe o § 3o. do Projeto da Comissão de 
Sistematização, o que poderá ser solucionado em plenário, através de destaques, e como, por igual, 
o ilustre Autor da Emenda não suprime os parágrafos e incisos do referido art. 264 - o que mutilaria, 
com graves danos, o sentido do Projeto - somos pelo acolhimento da emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01625 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Inclua-se no Artigo 263 do Projeto de  
Constituição o seguinte Parágrafo:  
Parágrafo 6o. - É lícita a interrupção da  
gravidez quanto originada de violência. 
Justificativa: 
A gravidez originada de estupro traz da vida intrauterina os estigmas da violência e da criminalidade. 
A mulher foi feita para germinar no ventre o fruto do amor e não do ódio. 
Obrigá-la a gerar a semente da violência, é submeter a uma outra violência, quem já sucumbiu por 
falta de forças para impor a autonomia de sua vontade.  
Parecer:   
   A presente Emenda versa sobre o Artigo 263 e propõe inclusão de § 6o., o qual destina-se a 
permitir o aborto em casos de estupro.  
Pela rejeição, com base na argumentação do parecer oferecido à Emenda no. 2P00070-3. 
   
   EMENDA:01723 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, ao § 3o: do art. 263 do Projeto da  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 263....................................  
§ 3o. A Lei limitará o número de dissoluções  
do vínculo conjugal." 
Justificativa:  
Bem andou, a nosso viso, o legislador constituído quando, interpretando o dispositivo da Constituição 
em vigor que permite a dissolução do casamento  “nos casos expressos em lei”, limitou-a a uma só e 
traduzindo, assim, o objetivo do constituinte buscando alcançar em consonância com a exata 
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aspiração da sociedade brasileira, de abrir uma nova oportunidade para aqueles que, tendo a 
infelicidade de casarem mal, desejassem buscar, em uma nova união, a felicidade conjugal a que 
todos os casais têm direito de aspirar. 
Ao que se afigura da redação imprimida pela douta Comissão de Sistematização ao § 3º ora sob 
proposta de modificação, teria esse órgão da constituinte entendido (equivocadamente, aliás, 
assinale-se) que o anseio da maioria da população brasileira o fosse pela adoção do princípio da 
plena liberdade de contratar em questão da magnitude de que se reveste a do casamento, base 
sustentacular do fortalecimento da família.  
Em verdade, a sociedade brasileira não encampa, por sua expressiva maioria, tal posicionamento. 
E é justamente tendo em vista o resguardo dos interesses dessa instituição tão fundamental para a 
sociedade e com a sua defesa, a da prole, fragilizada em sua segurança psíquica pela multiplicação 
das uniões dos respectivos progenitores, passando aos filhos a insegurança dos pais e a volubilidade 
destes no momento em que o ser humano está a buscar segurança no exemplo da segurança dos 
que lhes são espelho, que o Estado no exemplo da segurança dos que lhes são espelho, que o 
Estado deve frear o livre arbítrio dos adultos, limitando o número  de consórcios matrimoniais, 
especialmente, como já frisado, para a proteção dos filhos que, por si sós, não têm como se defender 
das atitudes dos pais que, por motivos até irrelevantes, incapazes de renunciar em nome da prole, 
não titubeiam em romper o vínculo, desmantelar a família, tantas vezes não passando tais atos de 
atitudes condenavelmente egoísticas. 
É de impor-se, assim, ao legislador constituído, a observância do princípio da limitação do número de 
dissoluções do vínculo conjugal.   
“Art. 263....................................................... 
§ 3º a lei limitará o número das dissoluções do vínculo conjugal ou do casamento.  
Parecer:   
   Emenda versando sobre o § 3o. do Artigo 263.  
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda No. 2P 00785-6. 
 
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA  
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
[...] 
CAPÍTULO VII 
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 
Art. 258. A família tem especial proteção do Estado.  
Parágrafo 1º O casamento é a forma própria de constituição da família. A celebração do casamento 
civil será gratuita e o religioso terá efeito civil, nos termos da lei.  
Parágrafo 2º O casamento civil pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja 
prévia separação judicial por mais de dois anos, ou comprovada separação de fato por mais de três.  
Parágrafo 3º Para todos os efeitos é reconhecida a união estável entre homem e mulher como 
entidade familiar. A lei facilitará sua convenção em casamento.  
Parágrafo 4º É garantido aos cônjuges a livre decisão por meios por meios lícitos, sobre o número de 
seus filhos, vedado todo tipo de prática coercitiva de planejamento familiar. O Estado porá à 
disposição da família os meios de acesso às informações necessárias ao pleno exercício desse 
direito.  

Assinaturas  

1. Feres Nader 
2. Amaral Netto 

3. Antônio Salim Curiati 
4. José Luiz Maia  

5. Carlos Virgílio  
6. Expedito Machado  
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7. Manuel Viana 
8. Luiz Marques  
9. Orlando Bezerra  
10. Furtado Leite  
11. Roberto Torres 
12. Arnaldo Faria de Sá 
13. Sólon Borges dos Reis 

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

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 
20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 
23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  
25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 
27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  
31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 
39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 
41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  
44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  
51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  
54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 
58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 
65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 

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

Vasconcelos  
127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  
130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  

136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  
142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 
151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 
166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 
172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
175. Jovani Masini 
176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 
178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
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  
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202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  
206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  
208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  
214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  
217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 

232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

Thame  
240. Jairo Carneiro 
241. Paulo Marques  
242. Rita Furtado  
243. Jairo Azi 
244. Fábio Raunhaitti 
245. Manoel Ribeiro  
246. Jose Melo 
247. Jesus Tajra 
248. César Cals Neto  
249. Eliel Rodrigues  
250. Joaquim Benilacqua 
251. Carlos De’carli 
252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 
255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
258. Aécio De Borba  
259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 

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

 

Justificativa:   
   Os capítulos contidos neste Título referem-se a matérias de extremo relevo para a sociedade brasileira e os 
rumos do País.  
Do seu tratamento adequado pode resultar a diferença entre as perspectivas de transformamos o Brasil e nação 
moderna, apta a entrar no próximo milênio em condições de atingir, seus objetivos, ou de tornar ainda mais 
distante a possibilidade de aproximá-lo, econômica e socialmente, dos países mais desenvolvidos e adiantados.  
Para tanto, tudo aquilo que se refira a Seguridade Social, Previdência e Assistência Social, Educação, Cultura e 
Desporto, Ciência e Tecnologia, Comunicação, Meio Ambiente, Família, Criança, Adolescente, Idoso e índios há 
de ser tratado com realismo e bom senso. 
Deve ser descartado o Estado provedor. Não pode o sistema de seguridade social tornar-se sorvedouro de 
recursos, que não são infindáveis, do tesouro e do contribuinte. A sua universalização deve ser procedida com 
sobriedade, a despeito dos justificados anseios gerais por melhor atendimento, extensivo a todos.  
Embora reconhecendo a responsabilidade precípua do Estado no campo da Saúde e da Educação, não há 
porque desconhecer a importância da colaboração da iniciativa dos particulares nestes setores.  
O necessário desenvolvimento tecnológico e científico nacional não poderá ser feito com algum país, numa 
econômica mundial cada vez mais integrada a interdependente, pudesse bastar-se a si próprio.  
É preciso conciliar a proteção e a defesa do meio ambiente com o nosso desenvolvimento econômico. Ambos os 
objetivos não devem ser tratados como se fossem excludentes entre si. 
Todo este Título, enfim, versando sobre a ordem social, não pode esquecer que dependerá da adequada 
consideração das questões econômicas, a viabilização dos objetivos por ela traçados. 
Parecer:   
   Respeitando a técnica regimental, aprovo a emenda, com ressalva dos destaques pedidos por membros da 
Bancada do PMDB e de outras emendas a este Título, por mim já aprovadas. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 226 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍ TULO II: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 228, incisos II, III e IV §§ 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 227 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI; Art. 228 ("caput"), inciso I 
(Emenda nº 1946-3, José Fogaça), § 4º. 
SEÇÃO I: 
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PELA APROVAÇÃO: 
Parágrafo único do Art. 229; inciso IV do Art. 230; § 2º do Art. 230; §§ 1º e 2º do Art. 231; incisos VI e VII do Art. 
232; 
PELA REJEIÇÃO: Art. 229 ("caput"); Art. 230 ("caput"), incisos I, II e III; § 1º do Art. 230; Art. 231 ("caput"), § 3º 
(Emenda nº 875-5, Márcio Braga), § 4º (Emenda nº 977-8, José Fogaça e Emenda nº 477-6, Maurílio Ferreira 
Lima e outros); Art. 232 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 235 ("caput"); Art. 236 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 233 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI (Emenda nº 1904-8, José Serra), VII, VIII e IX 
(Emenda nº 1815-7, Almir Gabriel); Art. 234 ("caput”), §§ 1º , 2º , 3º , 4º e 5º (Emenda nº 1818-1, Almir Gabriel e 
Emenda nº 1474-7, F1oriceno Paixão). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 237 (“caput”), incisos I, II, III, IV e V. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 238 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 239 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III e IV, § 2º; Art. 240 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e 
VI, §§ 1º e 2º; Art. 241, inciso I e §§ 1º e 3º; Art. 242, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 243 ("caput"), § 2º ; Art. 244 ("caput"), 
Parágrafo único; §§ 2º e 3º do Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda 
Coletiva nº 1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 
1795-9); § 2º do Art. 241 (Emenda Coletiva  
nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 247 
("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 
("caput"), §§ 2º, 3º e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 
("caput"); Art. 261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 
("caput"), incisos I, II e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") 
(Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 
(“caput ") (Emenda nº 1686-3, Fábio Feldman). 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00364 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se no título VIII, Capítulo VII,  
Artigo 229, parágrafo 6o. a expressão: "após  
prévia separação judicial por mais de 1 ano ou  
comprovada separação de fato por mais de 2 anos. 
Justificativa: 
O exercício pleno da cidadania implica na maior liberdade para os cidadãos tomarem decisões de foro íntimo e 
personalíssimas.  
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Se o homem ou a Mulher pretendem continuar casados ou não, se divorciarem várias vezes, o Estado e a Lei 
não tem nada que ver com isto. Manter a sociedade conjugal por via constitucional, quando relacionamento 
afetivo não mais existe é pura hipocrisia. O prazo de 1 ano de separação judicial ou 2 anos de separação de 
fato, é um constrangimento absurdo a liberdade individual. Deixemos que a Lei regulem a matéria, porque a 
Constituição não é o local correto para tratar do assunto.  
Parecer:   
   Objetiva o autor da emenda suprimir do § 6o. do art. 229 a expressão "...após prévia separação judicial por 
mais de um ano ou comprovada separação de fato por mais de dois anos.  
Entendemos que o dispositivo deve permanecer como aprovado no 1o. turno para evitar que a proliferação de 
leis ordinárias desestabilize o casamento ao sabor das tendências periódicas que se verificarem no Congresso 
Nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00419 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   1) Art. 229, § 6o. - Suprima-se a expressão  
"Por mais de um ano”  
2) Texto:  
Art. 229 § 6o. - O casamento civil pode ser  
dissolvido pelo divórcio, nos casos expressos em  
lei, após prévia separação judicial por mais de um  
ano ou comprovada separação de fato por mais de dois. 
Justificativa: 
É importante que os prazos de separação judicial e de separação comprovada sejam de, no mínimo, dois anos; 
a fim de que os efeitos negativos do instituto do divórcio passam a ser amenizados.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda suprimir do § 6o. do art. 229 a expressão "por mais de um ano" para que o divórcio se 
efetive quando a separação judicial conte dois anos, tentando evitar, assim, os seus efeitos negativos.  
Entendemos que o referido parágrafo deve permanecer com o texto aprovado no 1o. Turno, pois o prazo nele 
previsto é suficiente para que uma relação estremecida entre o casal seja reavaliada e, sendo viável a 
reconciliação, haja entendimento e seja evitado o divórcio.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00560 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do artigo 229 a redação seguinte:  
Art. 229 - ......................................  
..................................................  
§ 6o. - O casamento civil pode ser  
dissolvido pelo divórcio, após prévia separação  
judicial por mais de um ano, nos casos expressos  
em lei, ou comprovada separação de fato por mais  
de 2 anos. 
Justificativa: 
Não há modificação de mérito. Unicamente, busca-se, por uma melhor técnica de redação, tornar a norma 
autoaplicável nos casos de divórcio por separação de fato.  
Parecer:   
   A emenda tem por finalidade deslocar no § 6o. do art. 229 do Projeto a expressão "nos casos expressos em 
lei" para após a expressão "por mais de um ano", tornando a norma auto-aplicável no caso da separação de 
fato.  
Entendemos que não merece acolhida a proposta em exame, pois regular o instituto do divórcio é importante 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 273  

 

para a proteção da unidade familiar e, feito isso, não haverá problema quanto à separação de fato.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00905 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON CORDEIRO (PFL/PR) 
Texto:   
   Suprima-se do § 7o. do art. 229 do Projeto  
de Constituição (B) a expressão "e científicos". 
Justificativa: 
O dispositivo, que trata do planejamento familiar, tem por ideia central a livre decisão do casal sobre a matéria 
competindo ao Estado propiciar recursos para o exercício desse direito. O dispositivo classifica esses recursos 
em educacionais e científicos. Ora, os educacionais dizem tudo e não são passíveis de interpretação ambígua. É 
a transmissão das informações relativas ao controle da fecundidade. Já os recursos científicos – por estarem 
arrolados entre eles os que respeitam e os que atropelem os princípios éticos – podem induzir a ambiguidades, 
como, por exemplo, dar acesso à prática do aborto, sob forma rigorosamente científica. Pela supressão.  
Parecer:   
   A finalidade da Emenda é suprimir o § 7o. do art. 229 do Projeto, a expressão "e científicos", entendendo o 
Autor que a sua permanência no texto poderá dar margem a interpretação ambígua, inclusive em relação ao 
aborto.  
Parece-nos que o proponente não tem razão para tanta apreensão, pois seria inócuo propiciar ao casal 
educação sobre planejamento familiar sem oferecer-lhe os recursos científicos para esse fim.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01122 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Artigo 229, parágrafo 6o.  
Exclua-se a expressão: ... após prévia  
separação judicial por mais de um ano ou  
comprovada separação de fato por mais de dois anos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   Objetiva o autor da emenda suprimir do § 6o. do art. 229 a expressão "...após prévia separação judicial por 
mais de um ano ou comprovada separação de fato por mais de dois anos.  
Entendemos que o dispositivo deve permanecer como aprovado no 1o. Turno para evitar quase desestabilize  
com facilidade o casamento ao sabor das tendências eventuais que se verificarem no Congresso Nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01180 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 229, § 8o.  
Suprima-se o § 8o. do art. 229. 
Justificativa: 
O § 8º do art. 229 assegura assistência do Estado “ à família na pessoa dos membros que a integram”, 
acrescentando que serão criados “mecanismos para coibir violência no âmbito dessas relações”. 
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O dispositivo é redundante porquanto o caput do mesmo art. 229 já assegura à família “especial proteção do 
Estado”, e o art. 230 é minucioso ao mencionar os direitos da criança e do adolescente e a necessidade de 
preservá-los de “ toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Cabe 
mencionar também o art. 206, III, que assegura proteção à maternidade. Por outro lado, os direitos da mulher 
estão claramente assegurados no art. 5º. 
Parecer:   
   Objetiva a proposta suprimir o § 8o. do art. 229, entendendo o Autor que o assunto já está atendido no caput 
e nos arts. 5o., 206, III e 230.  
Parece-nos que o dispositivo deve permanecer no texto constitucional para deixar bem claro o dever do Estado 
de coibir a violência no âmbito familiar.  
Trata-se de um instrumento de defesa dos direitos da mulher e dos direitos da criança. Retirá-lo do texto 
significaria a fenda de uma notável conquista política, moral e social da nova Constituição.  
Somos, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:01339 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 6o. do art. 229, a  
expressão "nos casos expressos em lei". 
Justificativa: 
Trata-se de emenda supressiva destinada a evitar a restrição indevida do recurso ao instituto do divórcio em um 
momento em que a constituinte optou pela ampliação do campo das liberdades públicas e civis.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda suprimir no § 6o. do art. 229 a expressão "nos casos expressos em lei" para evitar restrição 
do recurso ao instituto do divórcio.  
Entendemos que o § 6o. deve permanecer com o texto aprovado em 1o. Turno, pois a sua finalidade não é 
restringir o acesso ao divórcio, mas regular esse instituto, importante para a relação familiar.  
Somos, pois, pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00037 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Coloque-se, no art. 225, § 6o, do projeto a  
expressão "nos casos expressos em lei" entre vírgulas. 
Justificativa: 
O texto contempla duas hipóteses de dissolução do casamento, mediante o divórcio: após prévia separação 
judicial e após comprovada separação de fato. 
A expressão nos casos expressos em lei refere-se, exclusivamente, à primeira dessas hipóteses e deve ser 
colocada entre vírgulas, até mesmo para evitar interpretações dúbias.  
 
   EMENDA:00450 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
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Texto:   
   § 3o. - Para efeito da proteção do Estado, é  
reconhecida a união estável entre o homem e a  
mulher como entidade familiar, devendo a lei  
facilitar sua conversão em casamento. 
Justificativa: 
Há necessidade de frisar o caráter heterossexual da união estável. O simples acréscimo dos artigos definidos o 
(homem) e a (mulher) evitará interpretações ambíguas do referido parágrafo, como aconteceu recentemente no 
Rio de Janeiro, partindo de grupos homossexuais, que apoiados no texto atual, segundo eles, teriam proteção 
do Estado para as uniões de homens e mulheres com mulheres. Note-se que o texto inicial da emenda continha 
os citados artigos definidos.  

___________________________________________________________________ 
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