
 

  

Art. 212 
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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. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino.  
      § 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é 
considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a 
transferir.  
      § 2º Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão 
considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 
aplicados na forma do art. 213.  
      § 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 
necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.  
      § 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no 
art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e 
outros recursos orçamentários.  
      § 5º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que 
dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados 
e dependentes.  
  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00045 DT REC:19/03/87 

                                                      
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/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Autor:   

   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   

   SUGERE SEJA ASSEGURADO A TODOS, PELO PODER PÚBLICO, DIREITO A  
EDUCAÇÃO, A CULTURA E A INFORMAÇÃO, SENDO O ENSINO OBRIGATÓRIO E A  
CARGO DO ESTADO, A UNIÃO ENCARREGADA DE APLICAR NUNCA MENOS DE 13%  
(TREZE POR CENTO) E OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, 25%  
(VINTE E CINCO POR CENTO) DE SUAS RECEITAS PARA MANUTENÇÃO DESSES  
DIREITOS. 
   
   SUGESTÃO:00076 DT REC:30/03/87 
Autor:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO DESTINE, ANUALMENTE, 25% (VINTE E CINCO POR  
CENTO), ENQUANTO OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS, NÃO  
MENOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DAS RECEITAS RESULTAANTES DA  
ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS, PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
EM TODAS ESSAS ESFERAS. 
   
   SUGESTÃO:00087 DT REC:23/03/87 
Autor:   

   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE QUE O ESTADO ASSEGURE ESCOLARIDADE MÍNIMA DE OITO ANOS,  
OBRIGATORIA E GRATUITA A TODOS, A PARTIR DOS 6 ANOS DE IDADE; QUE A  
UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS DESTINEM 20%  
(VINTE POR CENTO) DE SEU ORÇAMENTO AOS ENCARGOS DE EDUCAÇÃO; QUE A  
ADMISSÃO À CARREIRA DO MAGISTÉRIO DEPENDA, OBRIGATORIAMENTE, DE  
CONCURSO PÚBLICO, QUE NENHUM CONCURSO TENHA PRAZO DE VALIDADE DE MAIS  
DE 4 (QUATRO) ANOS; A CONCESSÃO DE ESTABILIDADE IMEDIATA PARA OS  
PROFESSORES NOMEADOS POR CONCURSO; A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, COM  
SALÁRIO INTEGRAL, APÓS 30 (TRINTA) ANOS PARA OS PROFESSORES E APÓS 25  
(VINTE E CINCO) ANOS PARA A PROFESSORA; A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  
COMPULSÓRIA, COM SALÁRIO INTEGRAL, AOS 60 E 55, RESPECTIVAMENTE, AO  
PROFESSOR E À PROFESSORA. 
   
   SUGESTÃO:00256 DT REC:01/04/87 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   SUGERE SEJAM DESTINADOS 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA RECEITA  
ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER OS  
PROGRAMAS DO SETOR, SENDO APLICADO PERCENTUAL IDÊNTICO, PELOS  
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, NESSE SETOR. PREVÊ, TAMBÉM,  
LEI COMPLEMENTAR PARA DETERMINAR PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, QUE  
ESTABELEÇA PRIORIDADE PARA O ENSINO BÁSICO DE PRIMEIRO GRAU E  
SEGUNDO GRAU PROFISSIONALIZANTE. 
   
   SUGESTÃO:00501 DT REC:07/04/87 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   SUGERE COMPETIR A UNIÃO FEDERAL A APLICAÇÃO ANUAL DE 30% (TRINTA POR  
CENTO) DE SUAS RECEITAS DE IMPOSTOS NO DESENVOLVIMENTO E NA  
MANUTENÇÃO DO ENSINO. 
   
   SUGESTÃO:00563 DT REC:08/04/87 
Autor:   

   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A APLICAÇÃO, PELA UNIÃO, PELOS  
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS MUNICÍPIOS, DE VINTE E CINCO  
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POR CENTO DE SEUS RESPECTIVOS ORÇAMENTOS FISCAIS NA MANUTENÇÃO E DE  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:00951 DT REC:14/04/87 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS VENHAM A APLICAR NUNCA  
MENOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SUAS PARCELAS ORÇAMENTÁRIAS  
CONSTITUCIONALMENTE DESTINADAS A EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA  
EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PAÍS, EM ATENDIMENTO AO ESPÍRITO DE RECOMENDAÇÃO  
DAS NAÇÕES UNIDAS QUE ESTIPULAM NÃO DEVEREM OS PAÍSES CRIAR  
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA PESSOAS DEFICIENTES, A FIM DE NÃO SEGREGÁ-  
LAS. 
   
   SUGESTÃO:01632 DT REC:23/04/87 
Autor:   

   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   

   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO O DIREITO À EDUCAÇÃO GRATUITA EM TODOS OS  
NÍVEIS, DESTINANDO-SE, OBRIGATORIAMENTE, 20% (VINTE POR CENTO) DA  
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL, DOS  
TERRITÓRIOS E DOS MUNICÍPIOS PARA O ENSINO. 
   
   SUGESTÃO:01648 DT REC:23/04/87 
Autor:   

   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO DESTINE PERCENTUAL DE SEU ORÇAMENTO GLOBAL À  
EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:02035 DT REC:29/04/87 
Autor:   

   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO DESTINE, NO MÍNIMO, 15% (QUINZE POR CENTO) DO  
PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E  
OS MUNICÍPIOS, 25% (VINTE POR CENTO), PARA A MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. 
   
   SUGESTÃO:02916 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS E MUNICÍPIOS APLIQUEM 10% (DEZ POR  
CENTO) DA ARRECADAÇÃO TIBUTÁRIA EM EDUCAÇÃO E 10% (DEZ POR CENTO)  
NA ÁREA DE SAÚDE. 
   
   SUGESTÃO:04776 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE SEJA DESTINADO 10% (DEZ POR CENTO) DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, DOS  
ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS PARA EDUCAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, ESPORTE E  
LAZER DOS MENORES CARENTES, E ABANDONADOS ATÉ A IDADE DE 18 (DEZOITO)  
ANOS. 
   
   SUGESTÃO:06758 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE SEJA APLICADO TRINTA POR CENTO DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, DO  
DISTRITO FEDERAL, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE  
PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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   SUGESTÃO:06923 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   

   SUGERE QUE A EDUCAÇÃO SEJA DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO  
PROMOVÊ-LA, E ESTABELECE PERCENTUAL DA RECEITA PARA SER APLICADO NO  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. 
   
   SUGESTÃO:06971 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE A INSTITUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, NOS TERMOS QUE DEFINE. 
   
   SUGESTÃO:07221 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS ORÇAMENTOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS  
CONSIGNEM RECURSOS NUNCA INFERIORES A 20% (VINTE POR CENTO) DA  
RECEITA GLOBAL EM FAVOR DA EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:08957 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE QUE, EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO, SEJA DESTINADO PERCENTUAL  
DO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA A EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:09784 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   

   SUGERE SEJAM REPASSADOS À EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA DO MENOR CARENTE  
50 (CINQUENTA POR CENTO) DAS VERBAS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS  
MUNICÍPIOS, DESTINADAS AO SETOR DE SEGURANÇA. 
   
   SUGESTÃO:09914 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO DESTINE PERCENTUAL DO SEU ORÇAMENTO À EDUCAÇÃO,  
CONFORME DETERMINA. 
   
   SUGESTÃO:11555 DT REC:30/08/87 
Entidade:   

   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DEPUTADA GUIOMAR DE MELLO E OUTROS 
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE AS VERBAS PÚBLICAS SEJAM DESTINADAS AO ENSINO PÚBLICO; QUE  
O ENSINO SEJA GRATUITO EM TODOS OS NÍVEIS; QUE SEJA MANTIDA A  
VINCULAÇÃO MÍNIMA DOS PERCENTUAIS DOS ORÇAMENTOS DA UNIÃO, ESTADOS E  
MUNICÍPIOS PARA O ENSINO; QUE SEJA MANTIDO O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. 
 
   SUGESTÃO:11635 DT REC:03/09/87 
Entidade:   

   ESCOLA ESTADUAL ALFREDO MINERVINO - CATANDUVA, SP 
 
MUNICÍPIO : CATANDUVA CEP : 15800 UF : SP) 
Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A APOSENTADORIA DO  
PROFESSOR E MAIOR PERCENTUAL ORÇAMENTÁRIO PARA A EDUCAÇÃO. 
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   SUGESTÃO:11636 DT REC:03/09/87 
Entidade:   

   ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO MAXIMIANO RODRIGUES - SP 
 
MUNICÍPIO : CATANDUVA CEP : 15800 UF : SP) 
Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A APOSENTADORIA DO  
PROFESSOR E MAIOR PERCENTUAL ORÇAMENTÁRIO PARA A EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:11637 DT REC:03/09/87 
Entidade:   

   ESCOLA ESTADUAL VICENTE SANTORO - SP 
 
MUNICÍPIO : VALENTIM GENTIL CEP : 15520 UF : SP) 
Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A APOSENTADORIA DO  
PROFESSOR E MAIOR PERCENTUAL ORÇAMENTÁRIO PARA A EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:11638 DT REC:03/09/87 
Entidade:   

   ESCOLA ESTADUAL ENGENHEIRO URBANO A. PEREIRA - SP 
 
MUNICÍPIO : TAUBATE CEP : 12100 UF : SP) 
Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A APOSENTADORIA DO  
PROFESSOR E MAIOR PERCENTUAL ORÇAMENTÁRIO PARA A EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:11720 DT REC:21/09/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA - SP 
ARMANDO MULLER FILHO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : PAULINIA CEP : 13140 UF : SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE AOS PROFESSORES APOSENTADORIA AOS 25  
(VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO; PERCENTUAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
PARA A EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:11721 DT REC:21/09/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA - SP 
CELSO SIMÃO LEITE - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SANTA BRANCA CEP : 12380 UF : SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE AOS PROFESSORES APOSENTADORIA AOS 25  
(VINTE E CINCO) AN0S DE SERVIÇO; PERCENTUAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
PARA A EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:11741 DT REC:25/09/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR 
NEI LUIS MARQUES - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : PR) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE AOS PROFESSORES APOSENTADORIA AOS 25  
(VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO; E MAIOR PERCENTUAL DE VERBAS PARA  
A EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:11910 DT REC:10/10/87 
Entidade:   

   ESCOLA ESTADUAL DE L. E 2. GRAUS PROFESSOR LOURIVAL 
GOMES MACHADO - SÃO PAULO 
VILMA LUCIA MANFRIN E OUTROS MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
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Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA A APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO; QUE  
AS VERBAS PÚBLICAS SEJAM DESTINADAS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS; E QUE SEJA  
GARANTIDO O PERCENTUAL DE VERBA DESTINADO À EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:11920 DT REC:10/10/87 
Entidade:   

   PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS - SP 
ACÁCIO BATISTA DA SILEIRA - PREFEITO 
MUNICÍPIO : ITAPOLIS CEP : 14900 UF : SP) 
Texto:   

   SUGERE SEJA MANTIDA A APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 (VINTE E CINCO)  
ANOS PARA O MAGISTÉRIO; QUE AS VERBAS PÚBLICAS SEJAM PARA AS ESCOLAS  
PÚBLICAS; QUE SEJA GARANTIDO O PERCENTUAL DED VERBA DESTINADO À  
EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:11983 DT REC:20/10/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO - PR 
PEDRO PAULO GASPARELO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : BOM SUCESSO CEP : 86940 UF : PR) 
Texto:   

   SUGERE APOSENTADORIA AOS 25 (VINTE E CINCO) ANOS PARA O MAGISTÉRIO;  
QUE SEJA MANTIDO UM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO DE VERBA PARA A  
EDUCAÇÃO; QUE SEJA MANTIDO E DESVINCULADO DO INAMPS O IPE (INSTITUTO  
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO); QUE OS  
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS PROFESSORES SEJAM ESTENDIDOS AOS DEMAIS  
FUNCIONÁRIOS DA REDE ESCOLAR. 
 
 

 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 15ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes notas taquigráficas da 
audiência pública realizada em 28/4/1987 sobre Ensino público e gratuito / Reestruturação do 
ensino / Investimento na área educacional / Escola pública / Democratização do ensino / Salário 
educação. 

Consulte na 25ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes notas taquigráficas da 
audiência pública realizada em 13/5/1987 sobre Problemas do orçamento do Ministério da 
Educação.  

Disponíveis em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - VIIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 11 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, inclusive os provenientes de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino.  

§ 1º - Para efeito do cumprimento do disposto no 'caput' deste artigo, serão apenas 

considerados os programas de ensino formal do Ministério da Educação, excluído o 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
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auxílio suplementar aos educandos.  

§ 2º - A repartição dos recursos públicos assegurará prioritariamente o atendimento 

das necessidades do ensino obrigatório, conforme lei complementar determine 

plurianualmente.  

§ 3º - A lei estabelecerá sanções jurídicas e administrativas no caso de não 

cumprimento destes dispositivos. 

[...] 

Art. 16 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter o 

ensino fundamental gratuito de seus empregados e filhos destes, entre os seis e os 

quatorze anos, ou a concorrer para aquele fim, mediante contribuição tributária, na 

forma que a lei estabelecer. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 34.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 11. - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, inclusive os provenientes de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino.  

§ 1º - Para efeito do cumprimento do disposto no 'caput' deste artigo, serão 

considerados os programas de educação pré-escolar e de ensino, excluído o auxílio 

suplementar aos educandos.  

§ 2º - A repartição dos recursos públicos garantirá ao atendimento do ensino 

obrigatório nunca menos de cinquenta por cento de seu montante, conforme lei 

complementar determine plurianualmente.  

§ 3º - A lei estabelecerá sanções jurídicas e administrativas no caso de não 

cumprimento desses dispositivos.  

§ 4º - É vedada a cobrança de taxas ou contribuições educacionais em todas as 

escolas públicas. 

[...] 

Art. 16 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a recolher o 

salário-educação, na forma da lei.  

§ 1º - Os recursos a que se refere o 'caput' deste artigo destinam-se à expansão da 

oferta do ensino público fundamental.  

§ 2º - A empresa que já mantém escolas para funcionários e filhos de funcionários 

poderá descontar essa despesa do recolhimento do salário-educação, na forma da 

lei. 

 

Consulte na 34ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes a 
votação do Substitutivo do Relator.  
Publicação: DANC, 23/07/1987, suplemento, a partir da p. 182, disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a 
 
Nota: na votação dos destaques, foi aprovada a Emenda 0222, que deu nova 
redação ao Art. 16 e confirmou a expressão “salário-educação”. 
 

4 – Comissões temáticas 

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

TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO - VIII 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
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FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 60.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 8º - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, inclusive a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino público.  

§ 1º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas públicos de ensino federal, estaduais e municipais, 

excluído o auxílio suplementar aos educandos.  

§ 2º - A repartição dos recursos públicos assegurará prioridade no atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação. 

[...] 

Art. 13 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas são responsáveis pelo 

ensino fundamental gratuito de seus empregados e dos filhos de seus empregados 

a partir dos sete anos de idade, devendo para isto contribuir com o salário-

educação, na forma da lei.  

§ 1º - Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo destinam-se à expansão da 

oferta do ensino público e, em casos especiais, de escolas comunitárias, 

filantrópicas ou confessionais, nos termos do artigo 11 e seus parágrafos.  

§ 2º - As empresas que mantiverem escolas para os seus empregados e os filhos 

destes poderão descontar as despesas do recolhimento do salário-educação, na 

forma da lei. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 53.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Nota: Os dois substitutivos apresentados pelo Relator foram rejeitados pelos 

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

Anteprojeto da Comissão - 

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

206.pdf 

 

Consulte na 5ª reunião extraordinária da Comissão da Família, da Educação, 

Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, a votação da 

redação final dos Substitutivos.  

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. 384 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, inclusive a proveniente de transferências, na 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.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
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manutenção e desenvolvimento do ensino.  

§ 1º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estaduais e municipais, excluído o 

auxílio suplementar aos educandos.  

§ 2º - A repartição dos recursos públicos assegurará prioridade no atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação.  

§ 3º - É vedada a cobrança de taxas ou contribuições educacionais em todas as 

escolas públicas. 

[...] 

Art. 388 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas são responsáveis pelo 

ensino fundamental gratuito de seus empregados e dos filhos de seus empregados 

a partir dos sete anos de idade, devendo para isto contribuir com o salário-

educação, na forma da lei. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 34.     

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 379 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, inclusive a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino.  

§ 1º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estaduais e municipais, excluído o 

auxílio suplementar aos educandos.  

§ 2º - A repartição dos recursos públicos assegurará prioridade no atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação.  

§ 3º - É vedada a cobrança de taxas ou contribuições educacionais em todas as 

escolas públicas. 

[...] 

Art. 383 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas são responsáveis pelo 

ensino fundamental gratuito de seus empregados e dos filhos de seus empregados 

a partir dos sete anos de idade, devendo para isto contribuir com o salário-

educação, na forma da lei. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 152.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 279 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os seus sistemas de ensino.  

§ 1º - A União organizará e financiará os sistemas de ensino dos Territórios e o 

Sistema Federal, que terá caráter supletivo, nos limites das deficiências locais.  

§ 2º - Os Municípios só passarão a atuar em outros níveis de ensino quando as 

necessidades do ensino fundamental estiverem plenamente atendidas.  

§ 3º - A repartição dos recursos públicos assegurará prioridade no atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação. 

 § 4º - É vedada a cobrança de taxas ou contribuições educacionais em todas as 

escolas públicas. 
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Art. 280 - O Poder Público assegurará recursos financeiros para a manutenção e 

desenvolvimento dos seus sistemas de ensino, tendo como base padrões mínimos 

de qualidade e custos, definidos nos termos da lei. 

[...] 

Art. 283 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas contribuirão com o 

salário-educação, na forma da lei. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 55.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 238 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, inclusive a proveniente de transferência, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino.  

§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é 

considerada, para efeito do cálculo previsto no "caput", receita do governo que a 

transferir.  

§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto na "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estaduais e municipais.  

§ 3º - A repartição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação.  

[...] 

Art. 242 - O ensino público fundamental terá como fonte adicional de financiamento 

a contribuição social do salário-educação, a ser recolhida pelas empresas, na forma 

da lei. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 245. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, inclusive a proveniente de transferência, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino.  

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não 

é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a 

transferir.  

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estaduais e municipais.  

§ 3º A repartição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação. 

[...] 

Art. 249. O ensino público fundamental terá como fonte adicional de financiamento 

a contribuição social do salário-educação, a ser recolhida pelas empresas, na forma 

da lei. 
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FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 8. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2044, art. 243. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão de emendas e destaques a respeito do Capítulo III “Da 

Educação, da Cultura e do Desporto” – artigos 240 a 250 do Projeto A. A fusão foi 

aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/05/1988, a partir da 

p. 10585. 

 

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

2º) 

Art. 215. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, inclusive a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino.  

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não 

é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a 

transferir.  

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 

aplicados na forma do art. 216.  

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.  

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos 

no art. 212, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições 

sociais e outros recursos orçamentários.  

§ 5º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a 

contribuição social do salário-educação recolhida, na forma da lei, pelas empresas, 

que dela poderão deduzir a aplicação realizada com o ensino fundamental de seus 

empregados e dependentes.  

§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 

orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 

tecnológica. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o artigo 215, conforme relatório 

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

“Art. 215 Os §§ 5º e 6º são, respectivamente, o art. 249 do Projeto e o art. 40, 

parágrafo único, do Ato das Disposições Transitórias, aprovados no turno inicial”. 

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

299.pdf 

ou 

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

298.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

                                                      
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/246anc20mai1988.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
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Aprovada reunião de emendas, que adequou a redação do § 2º e transferiu o § 6º 

para o capítulo da Ciência e Tecnologia.   

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

p. 13807. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 211. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino.  

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não 

é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a 

transferir.  

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 

aplicados na forma do art. 212.  

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.  

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos 

no art. 207, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições 

sociais e outros recursos orçamentários.  

§ 5º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a 

contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, 

que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus 

empregados e dependentes. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino.  

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, 

não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo 

que a transferir.  

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 

aplicados na forma do art. 213.  

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.  

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos 

no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições 

sociais e outros recursos orçamentários.  

§ 5º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a 

contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/304anc31ago1988.pdf
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que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus 

empregados e dependentes. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

  
   EMENDA:00004 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:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 11 do Anteprojeto à Subcomissão VIII-A, a seguinte redação:  
Art. 11. A União aplicará, anualmente não  
menos de vinte cinco por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios trinta por cento,  
no mínimo, das respectivas receitas resultantes da  
arrecadação de impostos, inclusive as provenientes  
de transferências na manutenção e desenvolvimento  
do ensino. 
Justificativa: 

Apesar de todos os esforços dispendidos, continua vergonhosa a situação educacional no País. 
As pesquisas demonstram que permanecem elevados os índices de analfabetismo e, ainda em 1982,  
4.8 milhões de crianças entre 7 e 14 anos não tinham acesso à escola. 
Acreditamos que só investimentos maciços de recursos na área, poderá reverter este quadro. 
A Emenda que ora encaminhamos a esta Subcomissão já havia sido, como Sugestão Norma, anteriormente 
encaminhada por erro da Mesa Diretoria dos Trabalhos Constituintes à outra Subcomissão. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0004-7  
A vinculação de recursos, do maior interesse da educação, concordo com o ponto de vista deste Relator. Teme-
se, porém, que os percentuais estatuídos encontram fortes resistências, sendo conveniente reduzi-los. Pelo não 
acolhimento. 
   
   EMENDA:00011 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:   

   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 11, caput, a expressão  
"Assegurada a prioridade ao Ensino Fundamental,  
representada por percentual nunca inferior a  
metade mais um", e substitua-se a palavra ao final  
"ensino" por "Educação Escolar", passando este  
artigo a ter a seguinte redação:  

                                                      
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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 15  

 

"Assegurada a prioridade ao Ensino  
Fundamental, representada por percentual nunca  
inferior a metade mais um, a União aplicará,  
anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e os  
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte  
e cinco por cento, no mínimo, da receita  
resultante de impostos, inclusive os provenientes  
de transferências, na manutenção e desenvolvimento  
da Educação Escolar." 
Justificativa: 

Num país de vinte milhões de analfabetos e em que, segundo o senador João Calmon, “87% das crianças não 
concluem o primeiro grau”, é impossível assegurar grandes transformações educacionais na base da pirâmide 
social, quando 70% das verbas da União são destinadas exclusivamente ao Ensino de Terceiro Grau. Enquanto 
cresce o número de analfabetos, deve a Assembleia Nacional Constituinte assegurar de fato a retórica 
comumente aceita de que o “Ensino Fundamental é questão de prioridade”. 
Ao término do art. 11, caput, a substituição da palavra “ensino” para Educação Escolar implica em maior 
objetividade com relação ao setor específico para onde as verbas deverão ser canalizadas. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0011-0  
É de elevado alcance a prioridade de recursos para o ensino fundamental. A subvinculação fixa, no texto 
constitucional, pode, todavia, criar dificuldades no futuro, cabendo fixar o percentual correspondente 
plurianualmente. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00045 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:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Inclua-se um parágrafo primeiro com a  
seguinte redação, em substituição ao parágrafo  
primeiro original do art. 11 do anteprojeto, que  
passa a ser parágrafo segundo, renumerando-se os  
seguintes.  
"As verbas públicas previstas neste artigo  
destinam-se, exclusivamente, às escolas públicas,  
criadas e mantidas pelo governo federal, pelos  
Estados, Distrito Federal e Municípios." 
Justificativa: 

O texto constitucional deve explicitar que as verbas públicas para a educação só podem ser utilizadas para a 
manutenção e o desenvolvimento das escolas públicas, atendendo a reivindicação de toda a comunidade 
educacional brasileira. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0045-4  
Devem ser ressalvadas as instituições comunitárias, desde que atendidas as exigências fixadas pelo 
Anteprojeto, tendo em vista os seus relevantes serviços à educação nacional.  
Pelo não acolhimento. 
 
   EMENDA:00050 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:   

   Inclua-se, onde couber:  
Art. O produto da arrecadação da  
contribuição Salário-Educação será destinado aos  
Municípios de acordo com o critério de alunos  
matriculados no ciclo básico da rede oficial  
municipal. A contribuição será reduzida de um  
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décimo por ano, a partir do exercício de 1989,  
extinguindo-se definitivamente no término de 1998.  
Parágrafo único. O recolhimento do Salário-  
Educação será realizado através do Sistema  
Nacional de Presidência e Assistência Social e se  
destinará ao reaparelhamento do sistema  
educacional dos municípios e financiamento de seus  
programas educacionais. 
Justificativa: 

O financiamento da educação no Brasil recebeu impulso considerável com a instituição do Salário-Educação. 
Agora, porém, instituiu-se novo Sistema Tributário, no qual se tende à eliminação das vinculações de toda ordem 
e também das contribuições para-fiscais. Com efeito, na condição de oitava economia industrial do mundo, o 
país já se encontra virtualmente capacitado a gerar recursos para o desenvolvimento dos setores sociais, na 
estrutura tributária básica incidente sobre a renda agregada, produto industrializado, circulação de bens e 
serviços. 
É tempo, também de simplificar o sistema tributário, unificando tributos incidentes sobre fatos geradores 
semelhantes e eliminando excrecências para-fiscais, fundadas no centralismo autoritário da União e promovidas 
pelo Poder Executivo discricionário. 
Propõe-se, pois, a eliminação gradual do Salário-Educação aliviando os empresários deste ônus fiscal e 
transferindo, consequentemente, este custo para o orçamento do Poder Público em seus três níveis: União, 
Estados e Municípios. Simultaneamente propõe-se dez anos para esta gradual extinção, tempo suficiente para a 
adequação dos orçamentos públicos a esta nova realidade fiscal. Nesse ínterim, propõe-se que o salário-
educação seja integralmente destinado ao reaparelhamento dos municípios, a fim de que se capacitem à 
atribuição de promover o estudo básico público e gratuito a todos os seus habitantes. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0050-1  
As disposições em tela, de grande interesse, poderão ser melhor apreciadas quando for elaborada a nova lei de  
diretrizes e bases da educação nacional. É de se destacar, com base na análise de dados financeiros do Poder 
Público, o inestimável aporte de recursos do salário-educação para o cumprimento do dispositivo constitucional 
relativo à obrigatoriedade escolar. Pelo não acolhimento. 
   
   
   EMENDA:00055 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:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   O art. 11 do anteprojeto deve ter a seguinte redação:  
Art. A União aplicará anualmente não menos  
de vinte por cento (20%), e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios não menos de vinte e cinco  
por cento (20%), e os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios não menos de vinte e cinco por  
cento (25%) da sua receita resultante de impostos  
e transferências, na manutenção e desenvolvimento  
do ensino. 
Justificativa: 

O desenvolvimento e a emancipação de uma sociedade são determinados fundamentalmente pelo grau de 
educação e cultura de seu povo, pois, através do processo de conhecimento o cidadão individualmente, e a 
sociedade como um todo, passam a deter as técnicas que lhes possibilitarão vencer os desafios impostos pela 
complexidade da vida moderna. 
Não há no mundo nenhuma nação que seja desenvolvida e livre, e que ao mesmo tempo não possua um alto 
grau de cultura. 
No Brasil, as oligarquias que se sucedem no controle do aparelho de Estado têm demonstrado absoluta 
incompetência na gestão do processo educacional, bem como total ausência de vontade política de propiciar o 
acesso ao processo educacional da grande maioria da população. 
Até recentemente, os gastos com educação, principalmente por parte do governo federal, eram irrisórios, 
mostrando o completo abandono e desprezo a cultura e educação. 
A sugestão visa tornar obrigatória a destinação, por parte da União, de pelo menos vinte por cento da sua receita 
tributária em educação, e desta forma possibilitar que a nação rompa com o processo de servidão a que está 
submetida desde o descobrimento. 
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Da mesma forma distribui-se entre os Estados e os municípios igual obrigação, mantendo-se os atuais 
dispositivos que regulam a matéria. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0055-1  
A Emenda em tela consagra a vinculação de recursos da receita de impostos, o que constitui, na opinião deste  
Relator, a melhor alternativa para se assegurarem recursos suficientes para o ensino. No que se refere aos 
percentuais, julga-se mais prudente reduzi-los, respectivamente, a 18 e 25 por cento da receita de impostos da 
União e dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00078 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:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   No Capítulo: "Da Educação, Cultura e Esporte"  
Substitua-se o art. 11 pelo seguinte:  
"Art. 11. A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, aplicarão, anualmente,  
nunca menos de trinta inteiros por cento, da  
receita resultante de impostos, inclusive os  
provenientes de transferências, na manutenção e  
desenvolvimento do ensino.  
............................................  
§ 4o. A União e as unidades federadas se  
desobrigarão do disposto no "Caput" deste artigo  
quando: I - Todo o público alvo do ensino de 1o. e  
2o. graus, dispuser comprovadamente de acesso ao  
ensino público e gratuito.  
II - As vagas nas Universidades Federais  
forem insuficientes para atender toda a demanda  
proveniente do 2o. grau". 
Justificativa: 

É inconteste a necessidade de aumentar os recursos destinados à Educação em nosso País. 
A carência de verbas se faz sentir até mesmo na remuneração dos professores, tendo esta carência tornando-se 
clara recentemente com os incisivos e justos movimentos grevistas, das diversas categorias de professores, 
sejam da rede pública ou privada, do primeiro, segundo ou terceiro graus. 
Acreditamos que a melhor forma de reforçar os orçamentos Educacionais é inserir no texto constitucional norma 
especificando o percentual de 30% (trinta por cento). 
Parecer:   

   Somos solidários com a nobre preocupação expressa pela Emenda em tela, porem consideramos que os 
dispositivos do Anteprojeto são suficientes para assegurar o nível de financiamento compatível com o nosso 
momento histórico.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00086 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 TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   

   O caput do artigo 11 do anteprojeto da  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes passa  
a ter a seguinte redação:  
"Art. 11. A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por  
cento, no mínimo, da parcela que lhes couber na  
distribuição constitucional do total da receita  
bruta resultante dos impostos atribuídos aos três  
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níveis de governo, na manutenção e desenvolvimento  
do ensino." 
Justificativa: 

A alteração redacional do dispositivo tem por objetivo torná-lo mais claro, evitando, dúvidas de interpretação 
relativamente ao montante de recursos com que cada nível de governo contribuirá, pois as expressões “inclusive 
os provenientes de transferências” constantes da redação proposta pelo relator, além de não esclarecerem a que 
transferências se referem, se às constitucionais ou quaisquer outras, não dizem se os recursos a elas relativos 
devem ser considerados, para o cálculo, na origem ou no destino. 
Por outro lado, visa-se com a nova redação esclarecer que a receita para formar a base de cálculo deve ser 
constituída do total arrecadado, sem dedução dos diversos incentivos fiscais concedidos, que lhe reduzem de 
muito o valor, especialmente no caso do imposto de renda. 
Parecer:   

   Partícipe de idêntica preocupação do Autor, consideramos, que as definições do Anteprojeto são 
suficientemente claras para assegurar o necessário fluxo de recursos para o ensino.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00093 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:   

   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   

   Emende-se, no anteprojeto de Educação,  
Cultura e Esportes, o art. 11, dando-lhe nova  
redação e suprimindo os parágrafos:  
"Art. 11. A união aplicará anualmente, nunca  
menos de dez por cento e os Estados e Municípios  
vinte por cento, no mínimo, da receita resultante  
de impostos inclusive os provenientes de  
Transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino fundamental obrigatório." 
Justificativa: 

É consenso nacional o entendimento de que a educação brasileira ressente-se de graves deficiências, em seus 
aspectos formais, institucionais e de conteúdo. Critica-se acerbadamente o sistema legal que a rege; descreve-
se com negras cores a qualidade do ensino oferecido nas escolas, as quais são questionadas em sua 
organização e funcionamento, do 1º grau à universidade. E, mais do que tudo, generaliza-se o clamor nacional 
contra a persistência de altos índices de analfabetismo, que mantém à margem do desenvolvimento, grande 
número de brasileiros. Há que ser registrado, contudo, contra o pano de fundo da generalizada insatisfação 
diante da realidade educacional do País, a face iluminada da esperança, consubstanciada no desejo do povo 
brasileiro de mais e melhor educação, como pressuposto da democracia. 
Publicações internacionais têm divulgado números alarmantes que justificam críticas e temores: segundo a 
UNESCO, o Brasil ocupa o 74º lugar no percentual do PIB aplicado em dispêndios públicos com a educação. E 
mais: até o ano de 1990, somente o Brasil, Honduras, Trinidad Tobago, Nicarágua, Guatemala e Haiti não terão 
universalizado o ensino fundamental, nas Américas. A escola pública de 1º grau ocupa, no Brasil, 630 horas/ano 
em média, contra 820 horas/ano na Alemanha, 990 horas/ano na França, 1.440 horas/ano na Espanha e assim 
por diante. 
Autoridades do próprio Ministério da Educação têm assinalado o fato de que, mesmo diminuindo lentamente os 
percentuais de analfabetismo no Brasil – caindo de 40% da população com mais de 5 anos de idade, em 1970, 
para 32% em 1980 – cresceu o número absoluto de analfabetos, os quais passaram, na última década, de 30 
para 32 milhões de acordo com dados do IBGE. Especialmente grave é o fato de que, entre 1979 e 1982, caiu a 
taxa de escolarização das crianças de 7 a 14 anos, de 80,6% para 79,0%. Das regiões do país, a mais castigada 
pelo flagelo do analfabetismo é o Nordeste. Com 35% da sua população acima de 5 anos sem os conhecimentos 
mínimos da leitura e escrita. Ali, em 1984, em dois municípios registraram-se os índices alarmantes de 88,0% de 
analfabetos, ou seja, às portas do ano 2000, de cada 100 pessoas, apenas 12 receberam algum tipo de 
educação formal. 
Algumas considerações poderão ser feitas sobre a matéria. Inicialmente, há a assinalar que o problema do 
analfabetismo não é técnico: há inumeráveis métodos de alfabetização e todos resultam satisfatórios, quando 
corretamente aplicados. O problema do analfabetismo não é de escassez de recursos humanos: há milhares de 
normalistas formadas, que não exercem o magistério por falta de atrativos salariais; de igual modo, há número 
expressivo de docentes aposentados, os quais poderiam retornar às salas de aula, mediante remuneração 
razoável. O problema do analfabetismo não é, igualmente, de carência de espaço físico para as atividades 
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escolares: para ensinar a ler, escrever e contar, poderão ser utilizados galpões, igrejas, clubes, fábricas, os 
próprios imóveis destinados ao ensino, quase sempre subutilizados. 
O problema do analfabetismo é, certamente, um problema político. Político pelas suas implicações mais amplas, 
no sentido de que o acesso ao símbolo gráfico, mediante a aquisição da capacidade de decodificá-lo (leitura) e 
codificá-lo (escrita) é um processo libertador do espírito humano. E político, igualmente, no sentido de que 
erradicação do analfabetismo depende unicamente de decisão, de comando e de determinação das lideranças 
políticas, seja na definição de princípios filosóficos e doutrinários que deverão nortear a educação; seja na 
destinação de recursos públicos suficientes para atender à demanda crescente de educação, que permeia a 
visão-de-mundo dos mais humildes e mais desassistidos cidadãos brasileiros. 
De outra parte, a constatação de que o problema do analfabetismo é antes estrutural do que conjuntural, 
perpetuando-se na medida em que a escola regular de 1º grau permanece quantitativa e qualitativamente 
insatisfatória leva à certeza de que o combate ao mesmo deverá travar-se onde ele começa, ou seja, ensejando 
o cumprimento do preceito constitucional da escolaridade obrigatória dos 7 aos 14 anos de idade. Para esse fim, 
recursos deverão ser alocados, de maneira continua e adequada. É simples e óbvio: uma vez matriculadas e 
convenientemente atendidas as crianças dessa faixa etária, estancar-se-á na fonte o analfabetismo, que está na 
origem do círculo vicioso que se completa na indigência, quando não na criminalidade. 
Faz-se mister, portanto, resgatar da pobreza e da ineficiência a escola regular de 1º grau, onde é efetivamente 
ministrado o ensino fundamental, responsável pela aquisição de habilidades e conhecimentos indispensáveis ao 
exercício da cidadania e à participação do indivíduo no processo produtivo. 
A vinculação de recursos para a educação tem prevalecido historicamente nas cartas magnas brasileiras, tendo 
sido recentemente introduzida na Constituição de 1967, graças à Emenda Constitucional nº 24/83, conhecida – 
com inteira justiça – como Emenda Calmon. Não obstante, as pressões exercidas por administradores e por 
representantes dos níveis superiores, com reconhecido poder de articulação política e notória capacidade de 
reivindicação, têm resultado em que a maior parte dos recursos destinados à educação sejam alocados ao 
ensino de 2º grau e 3º graus, ou se destinem à manutenção da hipertrofiada burocracia educacional. Acentua-se, 
em consequência, o empobrecimento e a insuficiência das escolas básicas, o que se reflete, de maneira cruel, 
tanto no crescimento do número absoluto de analfabetos, como nas deficiências do próprio alunado que logra 
alcançar as escolas de nível médio e as universidades. 
A destinação de recursos específicos para a manutenção e o aperfeiçoamento do ensino fundamental, mediante 
a fixação de percentuais mínimos a serem atendidos pela União, pelo Distrito Federal e pelos municípios objetiva 
tornar viável o cumprimento do preceito constitucional da escolaridade obrigatória. É de boa norma jurídica que, 
ao fixar essa obrigatoriedade, deva a Carta Magna – e não a lei ordinária – indicar recursos que a atendam, sem 
o que a regra será letra morta. 
Assim, a fixação de percentuais mínimos da receita resultante de impostos e de transferências, destinados à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental objetiva atender a notórias carências e deficiências 
deste, quais sejam: a universalização da educação básica; o funcionamento das classes em tempo integral; o 
oferecimento de ensino de boa qualidade; a prática de esportes; o atendimento nutricional e a assistência 
médica, dentária e psicológica aos alunos; o fornecimento de materiais didáticos; a construção, ampliação e 
conservação de prédios escolares; a existência de equipamentos, laboratórios e bibliotecas condignos; a 
formação e o aperfeiçoamento de professores; a atribuição de salários condizentes aos docentes. São 
necessidades elementares, não obstante crônicas, cujo atendimento representará a dignificação da própria 
escola e do ofício de ensinar, condição primeira para que a educação prospere e dê bons frutos, em todos os 
seus níveis. 
Finalmente, há que ressaltar a natureza mínima desses percentuais, sendo óbvio que as despesas relativas ao 
ensino de 2º grau e superior, à administração, aos desportos, à pesquisa educacional e outras atividades não 
endereçadas à educação fundamental serão atendidas com recursos adicionais, provenientes de tributos e 
outras fontes, os quais aditar-se-ão àqueles destinados ao ensino de 1º grau. Dessa maneira, ao invés de 
disputarem com este, parcelas dos orçamentos dos sistemas, os níveis mais altos de ensino somarão esforços, 
no sentido de ampliar os quantitativos de recursos destinados à educação formal. 
Parecer:   

   Somos solidários com a preocupação do Autor quanto às deficiências do ensino fundamental obrigatório, 
porem reiteramos nosso parecer no sentido de que o texto constitucional não abrigue a vinculação de recursos 
para um nível de ensino específico.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00106 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:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Dê-se ao parágrafo 2o., do art. 11, a  
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seguinte redação:  
"§ 2o. Os recursos públicos destinados ao  
ensino serão aplicados nas escolas criadas,  
mantidas e administradas pela União, Estados,  
Municípios, Territórios e Distrito Federal,  
prioritariamente no ensino fundamental e no pré-escolar." 
Justificativa: 

Sabiamente, o nobre relator garante, no anteprojeto de texto constitucional, que os recursos públicos destinados 
à educação sejam aplicados no ensino obrigatório, entendemos, no entanto, que a redação que propomos 
amplia o leque a que se destinam também esses recursos. Isso ocorre quando prevemos o ensino pré-escolar, 
como prioritário. 
Acreditamos que manter o ensino fundamental obrigatório, sob a responsabilidade do Governo, sem prevermos 
que milhares de alunos passaram o período pós-creche nas ruas será contribuirmos para um número crescente 
de menores que abandonam a escola no primeiro ano. 
Os menores carentes ou mesmos as crianças oriundas de famílias de poucos recursos, desde pequenas são 
atiradas nas ruas, para, de alguma forma, contribuir com a renda familiar. A escola para essas crianças se torna 
uma coisa chata e insuportável. A política educacional brasileira não pode deixar de prever fatos importantes 
como estes. 
Resolvemos, finalmente, deixar claro, também, a que escolas se destinam esses recursos, uma vez que 
defendemos a tese de que as escolas geridas pela iniciativa privada devem sobreviver com recursos próprios. 
Parecer:   

   Reiteramos nosso parecer quanto à proibição da transferência indiscriminada de recursos públicos às 
instituições particulares.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00120 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:   

   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   

   Da Educação, Cultura e Esportes  
"Art. 11. ..................................  
§ 4o. Nos dez anos subsequentes a promulgação  
da presente Constituição, os Estados e os  
Municípios aplicarão, anualmente, além do  
percentual estabelecido no caput deste artigo, um  
mínimo de 2% dos respectivos orçamentos para a  
execução de programas de ensino supletivo e de  
alfabetização de adultos." 
Justificativa: 

A inclusão de mais um parágrafo ao dispositivo do projeto acima indicado, justifica-se pela necessidade de 
acréscimo de dotação orçamentária, por algum tempo, para manter o ensino supletivo e de alfabetização de 
adultos aos que, fora da faixa etária do ensino obrigatório, não receberam ainda a escolaridade mínima que os 
habilite para o mercado de trabalho e para a própria vida. Sem esse acréscimo adicional, o Brasil levará ainda 
muito tempo com a marca vergonhosa de país de analfabetos ou semianalfabetos. 
Parecer:   

   Apesar de solidário com o objetivo do Autor, devemos reiterar o parecer no sentido de evitar subvinculação de 
recursos na Lei Maior.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00143 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:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

   Altere-se a redação do § 2o. do Art. 11 do  
Anteprojeto para o seguinte:  
"§ 2o. Lei complementar determinará  
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plurianualmente a repartição dos recursos  
públicos, assegurando prioritariamente o  
atendimento das necessidades do ensino obrigatório  
e estabelecendo percentuais mínimos para a  
educação pré-escolar." 
Justificativa: 

O ensino fundamental obrigatório deve merecer, em Lei, a prioridade na repartição dos recursos. Se não se 
estabelecer um percentual mínimo para a educação pré-escolar, ela estará sujeita a permanecer na penúria a 
que está submetida atualmente, pois seu poder de pressão explícita e organizada é menor do que o dos níveis 
de ensino médio e superior. 
Parecer:   

   Somos de opinião que se devem evitar subvinculações de recursos, salvo para o ensino fundamental.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00144 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:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

   Substituir o parágrafo 1o. do Art. 11 do  
Anteprojeto pelo seguinte:  
"Parágrafo 1o. Para efeito do cumprimento do  
disposto no caput deste artigo, as verbas da União  
serão destinadas aos programas formais de ensino  
do Ministério da Educação, inclusive os da  
educação pré-escolar, cabendo aos Estados e  
Municípios o mesmo critério de aplicação de suas  
verbas nas respectivas áreas." 
Justificativa: 

Trata-se, em primeiro lugar, de desvincular as aplicações dos Estados e Municípios daquelas da União; e, ao 
mesmo tempo, permitir que, em ambos os casos, o apoio financeiro possa estender-se às atividades de pesquisa 
e inovação pedagógicas. 
Parecer:   

   A contribuição no sentido de melhorar o dispositivo do Anteprojeto é louvável, ao incluir a educação pré-
escolar. Pelo acolhimento parcial. 
   

 
   EMENDA:00147 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:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

   Altere-se a redação do art. 16 do anteprojeto  
para o seguinte:  
"Art. 16. As empresas comerciais,  
industriais, de prestação de serviços e agrícolas  
são obrigadas a manter a educação pré-escolar e o  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
filhos destes, do nascimento aos quatorze anos, ou  
a concorrer para aquele fim, mediante contribuição  
tributária, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa: 

Já constitui obrigação das empresas a oferta de condições, em creches próprias ou conveniadas, para a 
amamentação dos filhos das empregadas. 
E também a manutenção do ensino de 1º grau aos filhos de seus trabalhadores (salário-educação). 
O que se pretende, neste artigo, é reunir as duas obrigações (local de amamentação e ensino de 1º grau) 
estendendo a primeira para a faixa etária pré-escolar, conforme diversos movimentos (Pró-Creche, Conselho 
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Nacional dos Direitos da Mulher, Comissão Nacional da Criança e Constituinte, Conferência Brasileira de 
Educação) têm expresso. 
A Lei estabelecerá a contribuição tributária, separando percentuais para a creche e pré-escola e para o 1º grau. 
Parecer:   

   Reafirmamos o parecer de que a responsabilidade das empresas deve restringir-se ao ensino fundamental.  
Pelo não acolhimento. 
 
   EMENDA:00167 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:   

   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   

   Modificar o texto do parágrafo 1o. art. 11,  
na parte relativa à "Educação, Cultura e  
Esportes", passando o mesmo a ter a seguinte redação:  
"Para efeito do cumprimento do disposto no  
caput deste artigo, serão apenas considerados os  
programas de educação pré-escolar e de ensino  
diretamente vinculados à atividade com os  
educandos, excluindo o auxílio suplementar a eles  
concedidos." 
Justificativa: 

A redação que consta do anteprojeto vincula a aplicação dos recursos tanto da União quanto dos Estados e 
Municípios aos programas do MEC. Ora, os Estados e Municípios têm seus próprios e, além disso, ao MEC 
compete antes elaborar diretrizes gerais e não programas de ensino. 
Suprime-se também a palavra formal, do ensino, porque o processo educacional conta com programas não-
formais de ensino que visam a inovação pedagógica. 
Acrescenta-se ao texto os programas de educação pré-escolar, porque esta não se enquadra estritamente na 
concepção de ensino. 
Parecer:   

   A Emenda contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do texto. Pelo acolhimento parcial. 
   
 
 
   EMENDA:00168 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:   

   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   

   Modificar o texto do Art. 16, na parte  
relativa a "Educação, Cultura e Esportes",  
passando o mesmo a ter a seguinte redação:  
"As empresas comerciais, industriais, de  
prestação de serviços e agrícolas são obrigadas a  
manter a educação pré-escolar e o ensino  
fundamental gratuito de seus empregados e filhos  
destes no nascimento aos quatorze anos, ou a  
concorrer para aquele fim, mediante contribuição  
tributária, na forma que a lei estabelecer." 
Justificativa: 

Já constitui obrigação das empresas a oferta de condições, em creches próprias ou conveniadas, para a 
amamentação dos filhos das empregadas. 
E também a manutenção do ensino de 1º grau aos filhos de seus trabalhadores (salário-educação). 
O que se pretende, neste artigo, é reunir as duas obrigações (local de amamentação e ensino de 1º grau) 
estendendo a primeira para a faixa etária pré-escolar, conforme diversos movimentos (Pró-Creche, Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, Comissão Nacional Criança e Constituinte, Conferência Brasileira de 
Educação), têm expresso. 
A Lei estabelecerá a contribuição tributária separando percentuais para a creche e pré-escola e para o 1º grau. 
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Parecer:   

   Reafirmamos o parecer de que a responsabilidade das empresas deve ficar restrito ao ensino fundamental.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00169 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:   

   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   

   Modificar o texto do parágrafo 2o. do art.  
11, na parte relativa à "Educação, Cultura e  
Esportes", passando o mesmo a ter a seguinte redação:  
"Lei complementar determinará plurianualmente  
a repartição dos recursos públicos, assegurando  
prioritariamente o atendimento das necessidades do  
ensino obrigatório e estabelecendo percentuais  
mínimos para a educação pré-escolar." 
Justificativa: 

O ensino fundamental obrigatório deve merecer, em Lei, a prioridade na repartição dos recursos. Se não se 
estabelecer um percentual mínimo para a educação pré-escolar, ela estará sujeita a permanecer na penúria a 
que está submetida atualmente, pois seu poder de pressão explícita e organizada é menor do que o dos níveis 
de ensino médio e superior. 
Parecer:   

   Reiteramos nosso parecer contra a subvinculação da educação pré-escolar. Entendemos que não deve ocorrer 
subvinculação de recursos na Lei Maior.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00170 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:   

   SÓLON BORGES DOS REIS (PTB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se no § 1o. do artigo 11 a expressão:  
"do Ministério da Educação". 
Justificativa: 

Não é da melhor técnica constitucional a menção de órgãos governamentais no texto da Constituição. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento. 
   
 
   EMENDA:00174 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:   

   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   

   "Art. 11.  
§ 3o. excluir." 
Justificativa: 

Desnecessário, porque as sanções decorrem naturalmente do descumprimento de qualquer disposição 
constitucional. 
Parecer:   

   O estabelecimento de sanções jurídicas e administrativas no texto constitucional visa a resguardar o império da 
Carta, após tantas experiências infelizes de normas maiores que viraram "letra morta" na vida brasileira, 
especialmente no que concerne à Educação Pública.  
Pelo não acolhimento. 
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   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:   

   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   

   "Art. 11.  
"§ 2o. A repartição dos recursos públicos  
garantirá ao atendimento do ensino obrigatório  
nunca menos de 50% (cinquenta por cento) de seu  
montante, conforme lei complementar determine  
plurianualmente." 
Justificativa: 

Com a atual, explicita-se na verdade a prioridade do ensino obrigatório, garantindo-lhe nunca menos de 50% dos 
recursos destinados à Educação, como um todo. 
Parecer:   

   Reiteramos nosso parecer no sentido de que não devemos permitir subvinculação fixa de recursos. A matéria 
deverá ser objeto de Lei Complementar.  
Pelo não acolhimento. 
 
   EMENDA:00178 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:   

   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   

   "Art. 16. As empresas comerciais, industriais  
e agrícolas são obrigadas a manter o ensino  
fundamental gratuito de seus empregados e filhos  
destes, entre os seis e os quatorze anos, ou a  
concorrer para aquele fim, mediante a contribuição  
do Salário-Educação, na forma que a lei  
estabelecer." 
Justificativa: 

No momento em que se abre discussão, até mesmo, sobre a conquista da área da educação relativa à 
vinculação de recursos, é importante garantir expressamente aquilo que já consta no atual texto constitucional, 
com relação ao Salário-Educação. 
Parecer:   

   A contribuição do salário-educação e a responsabilidade da empresa estão devidamente resguardadas pelo 
Anteprojeto. No seu texto, a contribuição referida é caracterizada como tributária. Pelo não acolhimento. 
   
   
   EMENDA:00195 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 MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dá nova redação ao § 2o. do art. 11  
"§ 2o. A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioritariamente o atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, mediante a  
construção de Centros Integrados de Ensino  
Público, conforme lei complementar determine  
plurianualmente. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 25  

 

A alocação prioritária dos recursos públicos no ensino obrigatório, e, especialmente, na construção de centros 
integrados de ensino público será uma forma de assegurar aos milhões de menores carentes do Brasil as 
condições mínimas para o aprendizado: turno único, com duração mínima de oito horas, alimentação e 
assistência médica e odontológica. 
As estatísticas educacionais demonstram que as escolas primárias têm como característica a infrequência e o 
abandono precoce das aulas. Criança faminta não tem condição nem motivação para frequentar a escola. A 
alocação dos recursos públicos num sistema de ensino que assegure o desenvolvimento físico e intelectual dos 
alunos é o melhor investimento que o Estado pode fazer para garantir o futuro dos brasileiros. 
Parecer:   

   Tendo em vista a tradição constitucional brasileira, consideramos que os dispositivos se situariam em lei 
complementar ou ordinária.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00198 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 SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   

   O art. 16 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 16. As empresas comerciais, industriais  
e agrícolas são obrigadas a concorrer para a  
educação escolar fundamental, mediante  
contribuição tributária, na forma que a lei  
estabelecer." 
Justificativa: 

O dispositivo proposto apresenta-se como emenda substitutiva do art. 16 do Anteprojeto, representando 
modificação de conteúdo, comparativamente à versão original. 
Nessa nova versão o dispositivo em evidência guarda coerência com a posição que defende um ensino 
fundamental de qualidade e igualitário para todos. Esse ensino, seguramente, não vingará em escolas que 
fossem criadas e geridas pela iniciativa e ótica dos empresários, qualquer que seja o setor. Não houvesse para 
tanto outra razão e fundamento, bastaria lembrar, a propósito, o fato de a educação escolar vir se afirmando 
cada vez mais como um serviço especializado que requer gestão setorial. 
É difícil tirar dos empresários a mentalidade, segundo a qual a escola criada e mantida pela empresa não seja a 
“escola para os filhos dos outros”. 
Parecer:   

   A Constituição deve continuar a oferecer a opção de as empresas manterem o ensino fundamental gratuito 
para os empregados e seus filhos numa faixa etária determinada.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00219 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:   

   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 11 do anteprojeto:  
"Art. 11o. A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de 15% de sua receita orçamentária  
total, e os Estados, e Distrito Federal e os  
Municípios 25%, no mínimo, da receita resultante  
de impostos, inclusive os provenientes de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino público.  
§ 1o. A União destinará ainda, para os fins  
previstos no caput deste Artigo, 15% do orçamento  
dos órgãos da administração indireta e das  
transferências efetuadas pelo Tesouro Nacional  
para Orçamento Monetário.  
§ 2o. Lei ordinária estabelecerá mecanismo de  
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controle democrático da arrecadação e utilização  
dos recursos a que se refere o presente artigo.  
§ 3o. Para efeito do cumprimento do disposto  
no caput deste artigo, serão considerados apenas  
os sistemas de ensino formal mantidos pelo Poder  
Público, e excluído o auxílio suplementar dos  
educandos, previsto no Art. 3o. - VI.  
§ 4o. É vedada a cobrança de taxas e ou  
contribuições educacionais em todas as escolas  
públicas.  
§ 5o. A lei estabelecerá sanções jurídicas e  
administrativas no caso de não cumprimento destes  
dispositivos." 
Justificativa: 

O problema do percentual, como sabe melhor que qualquer um de nós o eminente relator, é complexo e 
suscetível de várias soluções. 
Optamos por uma solução alternativa que abre uma nova perspectiva à captação de recursos. 
Parecer:   

   Parte copiosa da proposição se encontra em essência incorporada ao Anteprojeto. Pelo acolhimento parcial. 
 
   EMENDA:00222 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 QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 16o.:  
"Art. 13. As empresas comerciais industriais  
e agrícolas são obrigadas a recolher o salário-  
educação, na forma da lei.  
§ 1o. Os recursos a que se refere o caput  
deste artigo destinam-se à expansão da oferta do  
ensino público fundamental;  
§ 2o. A empresa que já mantém escolas para  
funcionários e filhos de funcionários poderá  
descontar esta despesa do recolhimento do salário-  
educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

A emenda busca representar com a maior objetividade possível o destino a ser dado aos recursos obtidos 
através do salário educação e a compensação que deve ser oferecida às empresas que mantêm escolas. 
Parecer:   

   Reafirmamos o nosso ponto de vista a respeito da destinação dos recursos públicos para o ensino. Pelo não 
acolhimento. 

 
   
   EMENDA:00254 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:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   Substitua-se o § 1o. do artigo 11:  
"Art. 11. ..................................  
- ..........................................  
§ 1o. Para efeito do cumprimento disposto no  
caput deste artigo serão apenas considerados os  
programas de educação pré-escolar e de ensino  
diretamente vinculados à atividade com educandos,  
excluindo o auxílio suplementar a eles concedido." 
Justificativa: 
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A redação que consta do anteprojeto vincula a aplicação dos recursos, tanto da União quanto dos Estados e 
Municípios aos programas do MEC. Ora, os Estados e Municípios têm seus próprios programas. Além disso, ao 
MEC compete antes elaborar diretrizes gerais e não programas de ensino. 
Suprime-se também a palavra formal, do ensino, porque o processo educacional conta com programas não 
formais de ensino que visam à inovação pedagógica. 
Acrescenta-se ao texto os programas de educação pré-escolar, porque esta não se enquadra estritamente na 
concepção de ensino. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00258 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:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   Altere-se o art. 11:  
"Art. 11 ....................................  
§ 2o. Lei Complementar determinará  
plurianualmente a repartição dos recursos  
públicos, assegurando prioritariamente o  
atendimento das necessidades do ensino obrigatório  
e estabelecendo percentuais mínimos para a  
educação pré-escolar." 
Justificativa: 

O ensino fundamental obrigatório deve merecer, em Lei, a prioridade na repartição dos recursos. Se não se 
estabelecer um percentual mínimo para a educação pré-escolar, ela estará sujeita a permanecer na penúria a 
que está submetida atualmente, pois seu poder de pressão e organização social é, amor do que o dos níveis 
médio e superior. 
Parecer:   

   Reiteramos nosso parecer contrário à subvinculação de recursos, a não ser no que se refere ao ensino 
fundamental. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00259 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:   

   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   

   Altere-se o texto do art. 16:  
"Art. 16. As empresas comerciais,  
industriais, de prestação de serviços e agrícolas  
são obrigadas a manter a educação pré-escolar e o  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
filhos destes, do nascimento aos quatorze anos, ou  
a concorrer para aquele fim, mediante contribuição  
tributária na forma que a lei estabelecer." 
Justificativa: 

Já constitui obrigação das empresas e oferta de condições escolares, em creches próprias ou conveniadas, 
permitindo a amamentação dos filhos de empregadas. 
Também é obrigação empresarial a manutenção do ensino de primeiro grau para filhos de seus empregados 
(salário-educação). O que se pretende, neste artigo, é reunir as duas obrigações (local de amamentação e 
ensino de primeiro grau) estendendo a primeira para a faixa etária pré-escolar, conforme diversos movimentos 
sociais em expressão pública têm reivindicado. (Pro-Creche, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
Comissão Nacional Criança e Constituinte, Conferência Brasileira de Educação). 
A Lei estabelecerá a contribuição tributária e separará percentuais para a creche e pré-escola e para o 1º grau. 
Parecer:   

   Apesar do elevado intuito da proposição, somos de parecer que a obrigação das empresas deve fixar-se no 
ensino fundamental. Pelo não acolhimento. 
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   EMENDA:00262 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:   

   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   

   Art. 11, § 1o. - Substitui por:  
"Para efeito do cumprimento do disposto no  
caput deste artigo, serão apenas considerados os  
programas de educação pré-escolar e de ensino  
diretamente vinculados à atividade com os  
educandos, excluindo o auxílio suplementar a eles  
concedidos." 
Justificativa: 

A redação que consta do anteprojeto vincula a aplicação dos recursos tanto da União quanto dos Estados e 
Municípios aos programas do MEC. Ora, os Estados e Municípios têm seus próprios programas e, além disso, ao 
MEC compete antes elaborar diretrizes gerais e não programas de ensino. 
Suprime-se também a palavra formal, do ensino, porque o processo educacional conta com programas não 
formais de ensino que visam à inovação pedagógica. 
Acrescentam-se ao texto os programas de educação pré-escolar, porque esta não se enquadra estritamente na 
concepção de ensino. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00264 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 § 2o. do art. 11, a seguinte redação:  
"Art. 11, § 2o. Lei complementar determinará  
plurianualmente a repartição dos recursos  
públicos, assegurando prioritariamente o  
atendimento das necessidades do ensino obrigatório  
e estabelecendo percentuais mínimos para a  
educação pré-escolar." 
Justificativa: 

O ensino fundamental obrigatório deve merecer, em Lei, a prioridade na repartição dos recursos. Se não se 
estabelecer um percentual mínimo para a educação pré-escolar, ela estará sujeita a permanecer na penúria a 
que está submetida atualmente, pois seu poder de pressão explícita e organizada é menor do que o dos níveis 
de ensino médio e superior. 
Parecer:   

   O ensino fundamental obrigatório está explicitado no Anteprojeto, mas entendemos que não devem ser 
estabelecidos percentuais mínimos para o seu cumprimento. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00265 NÃO INFORMADO 
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 art. 16, a seguinte redação:  
"Art. 16. As empresas comerciais,  
industriais, de prestação de serviços e agrícolas  
são obrigadas a manter a educação pré-escolar e o  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
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filhos destes, do nascimento aos quatorze anos, ou  
a concorrer para aquele fim, mediante contribuição  
tributária, na forma que a lei estabelecer." 
Justificativa: 

Já constitui obrigação das empresas e oferta de condições em creches e próprias ou conveniadas, para a 
amamentação dos filhos das empregadas e também a manutenção do ensino de 1º grau aos filhos de seus 
trabalhadores (salário-educação). 
O que se pretende, neste artigo, é reunir as duas obrigações (local de amamentação e ensino de 1º grau) 
estendendo a primeira para a faixa etária pré-escolar, conforme diversos movimentos (Pró-Creche, Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, Comissão Nacional Criança e Constituinte, Conferência Brasileira de 
Educação), têm expresso. 
A lei estabelecerá a contribuição tributária separando percentuais para a creche e pré-escola e para o 1º grau. 
Parecer:   

   Entendemos que, na sua essência, esta emenda consta do Anteprojeto e não podemos aceitar o alargamento 
proposto da faixa etária, pois o princípio da gratuidade do ensino público já está também explicitado no 
Anteprojeto. Pelo não acolhimento.  

 
 
 
   EMENDA:00272 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:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao § 1o. do art. 11:  
"Art. 11. § 1o. Alterar a redação para:  
"Para efeito do cumprimento do disposto no  
caput deste artigo, serão apenas considerados os  
programas de educação pré-escolar e de ensino  
diretamente ministrados aos alunos, excluídos  
quaisquer auxílios suplementares." 
Justificativa: 

A tendência do Ministério da Educação o de descentralizar a execução da educação e do ensino, o que, aliás, 
preceitua o anteprojeto não sendo mais de sua iniciativa a realização de Programas de Ensino. Estes são da 
competência prioritária dos Estados e Municípios. 
Deve-se, também, permitir a aplicação de recursos financeiros em experiências pedagógicas e pesquisas de 
novas modalidades de educação pré-escolar e ensino. E estas não são “formais”, razão porque se suprime do 
texto do parágrafo. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial. 
  
   EMENDA:00275 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:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Inclua-se, no § 3o. do art. 11, "de educação  
pré-escolar" após "as necessidades". 
Justificativa: 

O acréscimo da educação pré-escolar nesse parágrafo está em consonância com o proposto para o parágrafo 2º 
deste Art. 10. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento. 
 
   EMENDA:00276 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao § 2o. do art. 11 a seguinte redação:  
"§ 2o. Lei Complementar determinará  
plurianualmente a repartição dos recursos  
públicos, assegurando prioritariamente o  
atendimento das necessidades do ensino obrigatório  
e estabelecendo percentuais mínimos para a  
educação pré-escolar." 
Justificativa: 

O ensino fundamental obrigatório deve merecer, em Lei, a prioridade na repartição dos recursos. Se não se 
estabelecer um percentual mínimo para a educação pré-escolar, ela está sujeita a permanecer na penúria a que 
está submetida atualmente, pois seu poder de pressão explicita e organizada é menor do que o dos níveis de 
ensino médio e superior. 
Parecer:   

   Confirmamos nosso parecer contrário a outra subvinculação que não seja o ensino fundamental. Rejeitada. 
 
   EMENDA:00277 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:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 16 a seguinte redação:  
"Art. 16o. As empresas comerciais,  
industriais, de prestação de serviços e agrícolas  
são obrigadas a manter a educação pré-escolar e o  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
filhos destes do nascimento aos quatorze anos, ou  
a concorrer para aquele fim, mediante contribuição  
tributária, na forma que a lei estabelecer." 
Justificativa: 

Já constitui obrigação das empresas a oferta de condições, em creches próprias ou conveniadas, para a 
amamentação dos filhos das empregadas. 
E também a manutenção do ensino de 1º grau aos filhos de seus trabalhadores (salário-educação). 
O que se pretende, neste artigo, é reunir as duas obrigações (local de amamentação e ensino de 1º grau) 
estendendo a primeira para a faixa etária pré-escolar, conforme diversos movimentos (Pró-Creche, Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, Comissão Nacional da Criança e Constituinte, Conferência Brasileira de 
Educação) têm expresso. 
A Lei estabelecerá a contribuição tributária, separando percentuais para a creche e pré-escola e para o 1º grau. 
Parecer:   

   Entendemos que, na essência, esta emenda consta do Anteprojeto e não podemos aceitar o alargamento 
proposto na faixa etária pois o princípio da gratuidade do ensino público já está explícito no Anteprojeto.  
Pelo não acolhimento. 
 

_______________________________________________________________ 

FASE E 

  
   EMENDA:00014 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:   

   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
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Texto:   

   Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto  
Constitucional da Comissão da família, da  
educação, cultura e esportes, da ciência e  
tecnologia e da comunicação, o seguinte  
dispositivo aditivo ao artigo 11 (onze) da  
subcomissão da educação, cultura e esportes:  
"Artigo 11 a união aplicará anualmente nunca  
menos de dezoito por cento, e os estados, o  
distrito federal e os municípios vinte e cinco por  
cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive provenientes de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino, "nos programas de educação, de  
alimentação, saúde, esportes e lazer." 
Justificativa: 

Sabemos que os problemas fundamentais do País repousam no ensino deficiente, na alimentação demasiado 
deficitária para grande parte da população brasileira e na saúde, cujos programas de atendimento não atendem 
às necessidades básicas do povo.  
A verdadeira preocupação de uma Constituinte, num país que ostenta a condição de oitava economia mundial 
deve ser a melhor distribuição de renda e as condições para se criar “uma geração melhor” de brasileiros.  
A Emenda Calmon foi um passo excepcional na direção da resolução dos mais graves problemas sociais do 
País; em alguns Estados, no entanto, especialmente naqueles em que a educação é atribuição do Estado, a 
possibilidade de se gastar o percentual exigível em saúde, esporte e lazer só vem complementar - para as 
prefeituras – a boa intenção do legislador. Cabe, ora, através desta proposta, complementar aquele objetivo.  
Parecer:   

   Somos de parecer que os recursos vinculados representam um quantum mínimo para atender às necessidades 
do ensino. Acolhemos, entretanto, o princípio da vinculação de recursos oriundos da receita de impostos.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00065 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:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 11 do Anteprojeto a Subcomissão  
VIII-A, a seguinte redação:  
Art. 11 - A União aplicará, anualmente não  
menos de vinte por cento, e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios trinta por cento, no  
mínimo, das respectivas receitas resultantes da  
arrecadação de impostos, inclusive as provenientes  
de transferências na manutenção e desenvolvimento  
do ensino. 
Justificativa: 

Apesar de todos os esforços dispendidos, continua vergonhosa a situação educacional no País.  
As pesquisas demonstram que permanecem elevados os índices de analfabetismo e, ainda em 1982,  
4.8 milhões de crianças entre 7 a 14 anos não tinham acesso à escola.  
Acreditamos que só investimentos maciços de recursos na área, poderá reverter este quadro. 
A emenda que ora encaminhamos a esta Subcomissão já havia sido, como Sugestão Norma, anteriormente 
encaminhada por erro da Mesa Diretora dos Trabalhos Constituintes à outra Subcomissão.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
O espírito da Emenda em tela coincide com o do Substitutivo, exceto no que se refere à participação da União. 
Ainda que haja prementes necessidades de recursos para o ensino, convém atentar para o conjunto da demanda 
de recursos públicos. 
   
   EMENDA:00097 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:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dá nova redação ao é 2o do art. 11  
é 2o - A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioritariamente o atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, mediante a  
construção de Centros integrados de Ensinos  
Público, conforme lei complementar determine  
plurianualmente. 
Justificativa: 

A alocação prioritária dos recursos públicos no ensino obrigatório, e, especialmente, na construção de centro 
integrados de ensino público será uma forma de assegurar aos milhões de menores carentes do Brasil as 
condições mínimas para o aprendizado: turno único, com duração mínima de oito horas, alimentação e 
assistência médica e odontológica.  
As estatísticas educacionais demonstram que as escolas primárias têm como características a infrequência e o 
abandono precoce das aulas. Criança faminta não tem condição nem motivação para frequentar a escola. A 
alocação dos recursos públicos num sistema de ensino que assegure o desenvolvimento físico e intelectual dos 
alunos é o melhor investimento que o Estado pode fazer para garantir o futuro dos brasileiros.  
Parecer:   

   O Substitutivo assegura a prioridade para o atendimento das necessidades do ensino obrigatório, acolhendo o 
princípio básico da Emenda. Todavia, a construção de estabelecimentos específicos deve ficar a cargo da 
legislação complementar e ordinária.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00157 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:   

   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva.  
Substitua-se o art. 11 do Anteprojeto da  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes pelo  
seguinte preceito:  
Art. A União aplicará, anualmente, não menos  
que 10% (dez por cento), o Distrito Federal, os  
Estados e Municípios, não menos que 20% (vinte por  
cento) de sua receita resultante de impostos,  
inclusive os provenientes de transferências, na  
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental  
obrigatório. 
Justificativa: 

Essa sugestão, com o mesmo teor, foi anteriormente apresentada, a nível de Subcomissão, na primeira etapa 
dos trabalhos da Constituinte.  
Distribuída à Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, foi rejeitada, sob a alegação de que não se 
deve vincular receita de natureza tributária, sob pena de restringir a liberdade de programação do Poder 
Legislativo, na elaboração orçamentária. Essa mesma Subcomissão consagrou essa tese, ao aprovar, em seu 
Anteprojeto, o seguinte preceito: 
“Art. 5° - É vedado: 
I – Vincular receita de natureza tributária, salvo a prevista por dispositivo constitucional”.  
Como se observa, não eliminou a possível exceção à regra, nem precisou qual seja.  
Ora, a vinculação de receitas tributárias ao ensino já é tese historicamente consagrada, comparecendo nas 
constituições brasileiras, como resultado da luta contínua de educadores e de políticos e, sobretudo, da 
conspiração dos fatos, ou seja, da deplorável realidade educacional brasileira. Registre-se, a propósito, que a 
partir de 1946, durante os anos em que tal vinculação deixou de prevalecer, diminuíram, efetivamente, os 
recursos aplicados à educação no País.  
A Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes aprovou o seguinte preceito: 
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“Art. 11 – A união aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o Distrito Federal e o 
Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, inclusive os provenientes de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”.  
Se o que sugerimos para o ensino obrigatório foi rejeitado pela Subcomissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira, conforme exposto, nela deverá ocorrer, a fortiori, a rejeição do preceito que vincula receitas 
tributárias ao ensino, genericamente posto.  
Tudo indica, pois, que se prevalecerem ambas as teses também na segunda etapa dos trabalhos da 
Constituinte, a Comissão de Sistematização ver-se-á diante de um impasse, tanto mais grave quanto dramática é 
a situação da educação nacional.  
Nossa sugestão, contudo, enquadra-se, perfeitamente, na exceção aberta pelo próprio art. 5° do Anteprojeto da 
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. Se a própria Constituição preceitua a obrigatoriedade do 
ensino Fundamental (Cf. incisos I e II do art. 3° do Anteprojeto da Subcomissão de Educação Cultura e 
Desportos), não há obrigatoriedade possível sem a argumentação da não vinculação. De outra parte, o § 2° do 
art. 11 do mesmo Anteprojeto preceitua: “A repartição dos recursos públicos garantirá ao atendimento do ensino 
obrigatório nunca menos de cinquenta por cento de seu montante, conforme lei complementar determine 
pluralmente”. Em outras palavras: preceitua que a União deverá destinar 9% ao ensino obrigatório e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios nunca menos de 12.5%. Como justificar a destinação dos restantes 50%, 
diante da tese da não vinculação de receitas tributárias? 
É a nossa sugestão, portanto, tecnicamente defensável, e igualmente justificável, do ponto de vista substantivo, 
se considerada a calamitosa situação da educação brasileira, de nível fundamental.  
Publicações internacionais têm divulgado dados alarmantes que justificam priorizar a vinculação constitucional 
de recursos para a educação fundamental: segundo a UNESCO, o Brasil ocupa o 74° lugar no percentual do PIB 
em dispêndios públicos com a educação. E mais: de acordo com a mesma fonte, até 1990, somente o Brasil e 
mais cinco pequenos países da América Central e do Caribe não terão universalizado o ensino fundamental no 
Novo Mundo. A escola pública de 1° grau, entre nós, ocupa de fato, apenas 630 horas/anos, em média, contra 
820 horas/ano na Alemanha; 990 horas/ano na França; 1.440 horas/ano na Espanha e assim por diante.  
A tais mazelas - e como decorrência destas – há que ser lembrada a persistência do analfabetismo, em nosso 
País. Autoridades do próprio Ministério da Educação têm assinalado que, mesmo diminuindo lentamente os 
percentuais de analfabetismo no Brasil – caindo de 40% da população, em 1970, para 32%, em 1980 – cresceu 
o seu número absoluto, no decênio, passando de 30 para 32 milhões, de acordo com dados do IBGE. 
Especialmente grave é o fato de que entre 1979 e 1982, caiu a taxa de escolarização das crianças de 7 a 14 
anos de idade, de 80,6% para 79,0%. Das regiões do País, a mais castigada por esse flagelo é o Nordeste, com 
35% da população acima de 5 anos analfabeta. Ali, em 1984, dois municípios registraram os índices alarmantes 
de 88,0% de analfabetos, ou seja, às portas do ano 2000, de cada 100 pessoas, 12 sabiam ler e escrever. 
Especialistas têm assinalado que o problema do analfabetismo não é técnico, nem de recursos humanos para 
enfrenta-lo, nem de espaço físico para abrigar classes: é ele, no sentido de que o acesso ao símbolo gráfico 
resulta em processo libertador do espirito humano, problema político, bem como no sentido de que somente com 
a determinação das lideranças políticas serão definidos princípios e destinados recursos públicos suficientes 
para atender à demanda crescente da educação.  
De outra parte, sendo o analfabetismo problema antes estrutural do que conjuntural, ele se perpetua, na medida 
em que a escola de 1° grau permaneça quantitativa e qualificativamente insatisfatória. Assim, o combate ao 
analfabetismo deve travar-se onde ele começa, ou seja, na escola fundamental, ensejando que se cumpra o 
receito constitucional de escolaridade obrigatória. 
Finalmente, há que se ressaltar a natureza mínima dos recursos que resultarão da vinculação constitucional 
proposta. Parece óbvio que outras receitas lhes serão acrescidas, para atender às despesas com o ensino de 2° 
grau e superior, com a administração dos sistemas de ensino, com os desportos e com a pesquisa educacional, 
quando não voltados para a educação fundamental. Para dimensioná-los adequadamente, toda a força das 
universalidades, das associações de classe, da opinião pública e da imprensa será chamada a colaborar, para 
que se ampliem os quantitativos de recursos destinados à educação que ultrapasse o nível do ensino 
fundamental - e não disputando com este, na elaboração dos orçamentos do sistema.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
O princípio da Emenda em tela acha-se, em essência, agasalhado pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:00172 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:   

   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   

   "Dê-se ao parágrafo 2o. do artigo 16 do  
Anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e  
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Esportes, a seguinte redação:  
§ 2o. - a empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar essa despesa do  
recolhimento do salário-educação." 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   Todo conteúdo referente a bolsas de estudo será estudado e regulado em lei ordinária. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00201 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:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   CAPÍTULO ...  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Redija-se assim o Caput do Art. 11:  
"Art. 11 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de 18% (dezoito por cento) e os  
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no  
mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do seu  
Orçamento total, excluídas as Operações de  
Crédito, na manutenção, aperfeiçoamento e  
ampliação dos sistemas oficiais de ensino público  
e gratuito. 
Justificativa: 

A previsão dos percentuais apenas sobre a “receita resultante de impostos, inclusive transferências” é 
insuficiente. Em muitos casos, chegou a representar redução em relação ao que o Estado ou Município já 
aplicavam em Educação. Seguramente não era isso o que pretendia o nobre Relator, com a sua luta de uma vida 
inteira, unanimemente reconhecida no País todo. É preciso corrigir o erro a que certamente foi levado 
independentemente da sua intenção.  
A fórmula que proponho parece ser adequada, pois não chega a exageros, exclui do cálculo toda a Receita 
oriunda de Empréstimos ou Financiamentos, e se atêm, portanto, à Receita Orçamentária total, mas não apenas 
aos “Impostos”, que são simplesmente uma parte da Receita Tributária que, por sua vez, é apenas uma parcela 
da Receita Corrente, que, por seu turno, é apenas um pedaço da Receita do Tesouro... 
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
O princípio da Proposição acha-se, em essência, acolhido pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:00202 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:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   CAPÍTULO ...  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Substitua-se, no § 2o. do art. 11, a  
expressão "recursos públicos", pela seguinte  
expressão:  
"...recursos dos Estados, Distrito Federal e Municípios." 
Justificativa: 

A colocação do limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o total dos recursos públicos não é a abordagem mais 
correta, pois a União tem a seu cargo, precipuamente, o Ensino Superior. Cabe a vinculação, sim, no referente 
aos recursos estaduais e municipais, onde até poderia ser maior o percentual.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 35  

 

Parecer:   

   Considerando as nobres razões assinaladas pelo Autor, o Substitutivo elimina a subvinculação de recursos, 
mas estabelece que o Plano Nacional de Educação, com força de lei, priorizará o ensino obrigatório.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00210 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:   

   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   

   Ao anteprojeto da Subcomissão da Educação,  
Cultura e Esportes (VIII-a).  
Suprima-se a palavra "público"", após  
"ensino" no § 1o. do artigo 16 do anteprojeto. 
Justificativa: 

Propõe-se a supressão da palavra para ser coerente com os princípios de igualdade de todos os brasileiros, 
igualdade de direitos e igualdade de condições.  
O destino dos recursos financeiros devem ser aplicados nas formas de conseguir a maior produtividade possível. 
Parecer:   

   O anteprojeto estabelece a exclusividade das verbas públicas para o ensino público. Assim, os recursos 
provenientes do salário-educação devem ser destinados à expansão do ensino público fundamental não 
podendo ser aplicados no ensino privado. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00256 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:   

   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   

   Substituir o § 2o. do art. 16 do Anteprojeto  
da Subcomissão da Educação, Cultura e Esporte, pelo seguinte:  
"§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar essa despesa do  
recolhimento do salário-educação". 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar à empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento do ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com a vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   O Substitutivo preserva a opção de a empresa manter escolas ou contribuir com o salário-educação.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00264 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:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Inclua-se um parágrafo primeiro com a  
seguinte redação, em substituição ao parágrafo  
primeiro original do art. 11 do Anteprojeto da  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esporte, que  
passa a ser parágrafo segundo, renumerando-se os  
seguintes.  
"As verbas públicas previstas neste artigo  
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destinam-se, exclusivamente, às escolas públicas,  
criadas e mantidas pelo governo federal, pelo  
Estados, Distrito Federal e Municípios." 
Justificativa: 

O texto constitucional deve explicitar que as verbas públicas para a educação só podem ser utilizadas para a 
manutenção e o desenvolvimento das escolas públicas, atendendo a reivindicação de toda a comunidade 
educacional brasileira. 
Parecer:   

   O princípio da exclusividade de verbas públicas para o ensino público foi acolhido pelo Substitutivo.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00278 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:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   Capítulo I  
Da Educação, Cultura e Esportes  
Emenda Supressiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão de Educação  
Suprima-se a palavra "publico" no § 1o. do  
art. 16, redigindo-o assim:  
"§ 1o. - Os recursos a que se refere o "caput"  
deste artigo se destinam à expansão de oferta de  
ensino fundamental." 
Justificativa: 

Propõe-se a supressão da palavra “público” para a coerência com os princípios de igualdade de todos os 
brasileiros, em direitos e em condições.  
Os recursos devem ser aplicados nas formas de se conseguir a maior produtividade possível. 
Parecer:   

   Tendo em vista a necessidade de fortalecimento da escola pública e de liberdade para o ensino empresarial, 
foi aberta exceção apenas para as escolas filantrópicas, confessionais e comunitárias.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00279 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:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   Capítulo I  
Da Educação, Cultura e Esportes  
Emenda Aditiva ao Anteprojeto  
Acrescer ao § 4o. do art. 11, a seguinte expressão:  
", cabendo ao próprio estabelecimento fixá-las, se mantido pela iniciativa privada." 
Justificativa: 

O Estado não deve de forma alguma interferir na esfera econômico-financeira da escola particular, porque, 
constituindo ela opção, não devem os Poderes, sob pena de acabar se responsabilizando por eles, ser 
diretamente ou indiretamente culpados por sua inviabilidade, acertos ou desacertos.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
O dispositivo original não foi acolhido pelo Substitutivo, por ser redundante, tendo em vista a clara opção pelo 
ensino público gratuito. 
   
   EMENDA:00298 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 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 37  

 

Autor:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   CAPÍTULO I  
Da Educação, Cultura e Esportes  
Emenda Substitutiva ao Anteprojeto  
Substituir o § 2o. do art. 16 pelo seguinte:  
"§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar a respectiva despesa  
do recolhimento do salário-educação."  
Brasília, 29 de maio de 1987 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especializados da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com a vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   A Proposição recebeu o mesmo tratamento dispensado à Emenda no. 256-8, de idêntico conteúdo.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00320 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:   

   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   

   Acrescer ao § 4o. do artigo 11, a seguinte expressão:  
", cabendo ao próprio estabelecimento fixá-las se mantido pela iniciativa privada." 
Justificativa: 

O Estado não deve de forma alguma interferir na esfera econômica financeira da escola particular, porque, 
constituindo ela opção, não devem os Poderes Públicos, sob pena de acabar se responsabilizando por eles, ser 
diretamente ou indiretamente culpados por sua inviabilidade, acertos ou desacertos.  
Parecer:   

   O princípio, em sua essência, foi acolhido pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:00321 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:   

   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   

   Substituir o § 2o. do artigo 16, pelo seguinte:  
"§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudos para empregados e filhos de  
empregados poderá abater essa despesa do  
recolhimento do salário - educação." 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar à empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e para os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a 
atividade escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo 
equivale â manutenção de escola, com a vantagem de descentralizar e burocratizar o atendimento, propiciando 
melhores condições de atendimento aos fins da nora constitucional.  
Parecer:   

   O Substitutivo faculta à empresa que mantiver escolas abater a respectiva despesa do recolhimento do salário-
educação.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00330 PARCIALMENTE APROVADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 38  

 

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:   

   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   

   Substitua-se o § 2o. do artigo 16, do  
Anteprojeto aprovado pela Subcomissão da Educação,  
Cultura e Esportes, pelo seguinte:  
" § 2o. - A Empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados, poderá descontar essa despesa, do  
salário-educação." 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar à empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção da escola, com a vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento. 
Parecer:   

   Foi acolhida a opção de a empresa manter suas próprias escolas ou contribuir com o salário-educação.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00344 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:   

   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   

   Capítulo I - Substituir o § 2o. do art. 16 pelo seguinte:  
"§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar essa despesa do  
recolhimento do salário-educação." 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar à empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção da escola, com a vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento. 
Parecer:   

   Foi acolhida a disposição pela qual a empresa poderá descontar as despesas com suas escolas da 
contribuição do salário-educação.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00358 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:   

   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   

   Emenda supressiva:  
Suprimam-se as expressões:  
- "públicas e privadas" do inciso II do art. 2o.;  
- "público", do art. 3o.;  
- "público" do § 1o. do art. 16. 
Justificativa: 

A educação é direito de todos e dever do Estado e deve chegar a todos, sem restrições, mesmo através das 
entidades particulares. 
Parecer:   

   A educação, segundo o Anteprojeto, é direito de cada cidadão e dever do Estado. Como a Constituição, 
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segundo o mesmo texto, assegura a exclusividade de verbas públicas para as escolas públicas a implementação 
do Art. 1o. só será possível através das escolas mantidas pelo Poder Público, atendendo às exigências do Art. 
11 e seus parágrafos, inclusive quanto ao salário-educação. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00369 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:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   O art. 11 do anteprojeto deve ter a seguinte redação:  
Art. A União aplicará anualmente não menos de  
vinte por cento (20%), e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios não menos de vinte e cinco  
por cento (25%) da sua receita resultante de  
impostos e transferências, na manutenção e  
desenvolvimento do ensino. 
Justificativa: 

O desenvolvimento e a emancipação de uma sociedade são determinados fundamentalmente pelo grau de 
educação e cultura de seu povo, pois, através do processo de conhecimento o cidadão individualmente, e a 
sociedade como um todo, passam a deter as técnicas que lhes possibilitarão vencer os desafios impostos pela 
complexidade da vida moderna. 
Não há no mundo nenhuma nação que seja desenvolvida e livre, e que ao mesmo tempo não possua um alto 
grau de cultura. 
No Brasil as oligarquias que se sucedem no controle do aparelho de Estado têm demonstrado absoluta 
incompetência na gestão do processo educacional, bem como total ausência de vontade política de propiciar o 
acesso ao processo educacional da grande maioria da população. 
Até recentemente, os gastos com educação, principalmente por parte do governo federal, eram irrisórios, 
mostrando o completo abandono e desprezo à cultura e educação. 
A sugestão visa tornar obrigatória a destinação, por parte da União, de pelo menos vinte por cento da sua receita 
tributária em educação, e desta forma possibilitar que a nação rompa com o processo de servidão a que está 
submetida desde o descobrimento. 
Da mesma forma distribui-se entre os Estados e os municípios igual obrigação, mantendo-se os atuais 
dispositivos que regulam a matéria. 
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
O princípio da vinculação de recursos foi incorporado pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:00378 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:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
da Educação, Cultura e Esportes.  
- Dê-se ao artigo 16 a seguinte redação:  
Art. 16 - As empresas comerciais,  
industriais, de prestação de serviços e agrícolas  
são obrigadas a manter a educação pré-escolar e o  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
filhos destes do nascimento aos quatorze anos, ou  
a concorrer para aquele fim, mediante contribuição  
tributária, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa: 

Já constitui obrigação das empresas a oferta de condições, em creches próprias ou convencidas, para a 
amamentação dos filhos das empregadas. 
E também a manutenção do ensino de 1° grau aos filhos de seus trabalhadores (salário-educação).  
O que se pretende, neste artigo, é reunir as duas obrigações (local de amamentação e ensino de 1° grau) 
estendendo a primeira para a faixa etária pré-escolar, conforme diversos movimentos (Pró-Creche, Conselho 
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Nacional dos Direitos da Mulher, Comissão Nacional Criança e Constituinte, Conferencia Brasileira de 
Educação), têm expresso.  
A Lei estabelecerá a contribuição tributária, separando percentuais para a creche e pré-escola e para o 1° grau. 
Parecer:   

   O conteúdo da proposição, em sua essência, já foi contemplado no Anteprojeto. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00379 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:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
da Educação, Cultura e Esportes.  
- Dê-se ao § 2o. do art. 11 a seguinte redação:  
§ 2o. - Lei complementar determinará  
plurianualmente a repartição dos recursos  
públicos, assegurando prioritariamente o  
atendimento das necessidades do ensino obrigatório  
e estabelecendo percentuais mínimos para a  
educação pré-escolar. 
Justificativa: 

O ensino fundamental obrigatório deve merecer, em Lei, a prioridade na repartição dos recursos. Se não se 
estabelecer um percentual mínimo para a educação pré-escolar, ela estará sujeita a permanecer na penúria a 
que está submetida atualmente pois seu poder de pressão explicita e organizará é menor do que o dos níveis de 
ensino médio e superior.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
O Plano Nacional de Educação, previsto pelo Substitutivo, é o meio adequado para a distribuição de recursos 
públicos por grau de ensino. 
   
   EMENDA:00391 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:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte  
Art. 16o. § 1o. Suprima-se a palavra "público" 
Justificativa: 

Não cabe limitar apenas ao ensino público os recursos oriundos do salário-educação. 
Parecer:   

   O anteprojeto assegura a exclusividade das verbas públicas para as escolas públicas e, em casos especiais, 
para as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos do Art. 11 e seus parágrafos.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00402 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:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprima-se a palavra "público" no § 1o. do  
art. 16 do anteprojeto da Subcomissão da Educação,  
Cultura e Esportes, redigindo-se assim:  
- 1o. - Os recursos a que se refere o "caput"  
deste artigo se destinam à expansão da oferta de  
ensino fundamental. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 41  

 

Justificativa: 

Propõe-se a supressão da palavra “público” para a coerência com os princípios de igualdade de todos os 
brasileiros, em direitos e em condições.  
Os recursos devem ser aplicados nas formas de se conseguir a maior produtividade possível. 
Parecer:   

   O anteprojeto assegura a exclusividade das verbas públicas para as escolas públicas e, em casos especiais, 
para as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos do Art. 11 e seus parágrafos. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00405 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:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Substitua-se o § 2o. do art. 16 do  
anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e  
Esportes, pelo seguinte:  
§ 2o. - A emenda que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar essa despesa do  
recolhimento do salário-educação. 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   O texto do anteprojeto garante a exclusividade das verbas públicas para as escolas públicas e, em casos 
especiais, para as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos do Art. 11 e seus parágrafos. 
Acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:00408 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:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprima-se o § 4o. do art. 11, do anteprojeto  
da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes. 
Justificativa: 

O parágrafo, tal como proposto, inviabiliza Instituições Municipais e Estaduais que compartilham custos com os 
alunos, especialmente no ensino superior.  
Não há razão para que todo ensino superior estatal, mesmo de pós-graduação e extensão, sejam 
indiscriminadamente gratuitos. 
Parecer:   

   Este inciso foi suprimido. Acolhida totalmente. 
   
   EMENDA:00422 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:   

   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Modificar o art. 11, caput, do Capítulo I,  
"Da educação, Cultura e Esportes" da Subcomissão  
da Educação, Cultura e Esportes, passando o seu  
texto a ter a seguinte redação:  
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"Art. 11 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de 18 por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive os provenientes de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino, reservando 10 por cento para o atendimento  
das pessoas portadoras de deficiências." 
Justificativa: 

Estatísticas mostram que 10% das pessoas em idade escolar são portadoras de deficiências, logo, 10% dos 
recursos alocados à educação devem ser revertidos em benefícios das mesmas.  
O atendimento desse segmento social tem sido relegado a plano secundário, numa situação de favor, quando 
deve ser de direito, ficando ao sabor do interesse do responsável pelo Poder Público e do prestígio das 
entidades, que os atende. 
Parecer:   

   O anteprojeto garante atendimento gratuito, por parte do Estado, aos portadores de deficiências. Entendemos 
não ser uma boa política fixar um percentual para esse programa, sob pena de inviabilizarmos o atendimento. 
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00428 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:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   No Capítulo: Da Educação, Cultura e Esportes  
Substitua-se o art. 11 pelo seguinte:  
Art. 11 - A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de trinta por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, trinta e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive os provenientes de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino. 
Justificativa: 

A ausência de investimentos de porte no desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica está impedindo o 
Brasil de acompanhar a evolução da moderna tecnologia mundial.  
O desenvolvimento da infraestrutura das novas fronteiras agrícolas agregadas ao processo produtivo; à 
preservação do meio ambiente; a pesquisa científico-tecnológica, assim como, e, principalmente a Educação são 
inegavelmente prioridades para um país como o nosso: periférico, dependente e colonizado historicamente. O 
desenvolvimento econômico e social do Brasil está intimamente associado à priorização das áreas mencionadas, 
e entendemos que a melhor forma de garantirmos o futuro desenvolvimento do Brasil é inserir no texto 
constitucional percentuais que garantam os recursos necessários à nossa libertação do jugo do desenvolvimento 
e da dominação por economias mais desenvolvidas.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
Acatado em parte, eliminando-se a criação de um fundo e a fixação de um percentual da receita. (Art. 9o. do 
substitutivo) 
   
   EMENDA:00430 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:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   No Capítulo: Da Educação, Cultura e Esportes  
Substitua-se o art. 11 pelo seguinte:  
Art. 11 - A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de trinta por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, trinta e cinco  
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por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive os provenientes de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino. 
Justificativa: 

É inconteste a necessidade de aumentar os recursos destinados à Educação em nosso País. 
A carência de verbas se faz sentir até mesmo na remuneração dos professores, tendo esta carência tornando-se 
clara recentemente com os excessivos e justos movimentos grevistas, das diversas categorias de professores, 
sejam da rede pública ou privada, do primeiro, segundo ou terceiro graus. 
Acreditamos que a melhor forma de reforçar os orçamentos Educacionais é inserir no texto constitucional norma 
especificando o percentual de 30% (trinta por cento). 
Parecer:   

   O Relator mantém os percentuais propostos no Anteprojeto.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00459 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:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   Capítulo I  
Da Educação, Cultura e Esportes  
Emenda Substitutiva ao Anteprojeto  
Substituir o § 2o. do art. 16 pelo seguinte:  
"§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar a respectiva despesa  
do recolhimento do salário-educação."  
Brasília, 29 de maio de 1987. 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   O Substitutivo acolhe em parte o princípio proposto.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00460 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:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   Capítulo I  
Da Educação, Cultura e Esportes  
Emenda Supressiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão de Educação  
Suprima-se a palavra "público" no § 1o. do  
art. 16, redigindo-o assim:  
"§ 1o. - Os recursos a que se refere o  
"caput" deste artigo se destinam à expansão de  
oferta de ensino fundamental." 
Justificativa: 

Propõe-se a supressão da palavra “público” para a coerência com os princípios de igualdade de todos os 
brasileiros, em direitos e em condições.  
Os recursos devem ser aplicados nas formas de se conseguir a maior produtividade possível. 
Parecer:   

   Os recursos do salário-educação, segundo o Anteprojeto, se destinarão, prioritariamente, à expansão do 
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ensino fundamental, nos termos do Artigo 11 e seus parágrafos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00473 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:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão de Educação  
Suprima-se a palavra "público" no § 1o. do  
art. 16, redigindo-o assim  
"§ 1o. - Os recursos a que a se refere o  
"caput" deste artigo se destinam à expansão de  
oferta de ensino fundamental." 
Justificativa: 

Propõe-se a supressão da palavra “público” para a coerência com os princípios de igualdade de todos os 
brasileiros, em direitos e em condições.  
Os recursos devem ser aplicados nas formas de se conseguir a maior produtividade possível. 
Parecer:   

   Os recursos do salário-educação, segundo o Substitutivo, se destinam à expansão do ensino fundamental, 
devendo a sua distribuição atender às exigências do Art. 11 e seus parágrafos  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00475 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:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   Acrescer ao § 4o. do art. 11, a seguinte expressão:  
"cabendo ao próprio estabelecimento fixá-las,  
se mantido pela iniciativa privada." 
Justificativa: 

O Estado não deve de forma alguma interferir na esfera econômico-financeira da escola particular, porque, 
constituindo ela opção, não devem os Poderes, sob pena de acabar se responsabilizando por eles, ser 
diretamente ou indiretamente culpados por sua inviabilidade, acertos ou desacertos.  
Parecer:   

   O art. 11 do Anteprojeto assegura às escolas privadas a liberdade do ensino particular em relação ao Poder 
Público, na forma da lei. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00512 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:   

   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   

   Suprima-se do § 1o. do artigo 16 do ante-  
projeto da Subcomissão VIII-A a seguinte palavra:  
"público" 
Justificativa: 

Dá mais abrangência a norma, contemplando também a iniciativa privada na forma que a lei estabelecer.  
Parecer:   

   O texto do Substitutivo assegura exclusividade das verbas públicas e, em casos especiais, admite o estímulo 
financeiro do Poder Público às escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos do art. 11 e seus 
parágrafos.  
Rejeitada. 
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   EMENDA:00513 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:   

   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o artigo 11 do anteprojeto da Subcomissão VIII-A 
Justificativa: 

Não cabe a nível constitucional estabelecer os aumentos públicos. 
Parecer:   

   O estabelecimento de percentuais mínimos para o implemento dos programas educacionais é essencial para 
garantir recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino público. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00546 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 ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   

   Substituir o § 2o. do art. 16 pelo seguinte:  
"§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar essa despesa do  
recolhimento do salário-educação". 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   Os recursos do salário-educação destinam-se à expansão da oferta de ensino público e, em casos especiais, 
de escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00547 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 ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   

   Acrescer ao § 4o. do art. 11, a seguinte expressão:  
", cabendo ao próprio estabelecimento fixá-las se mantido pela iniciativa privada". 
Justificativa: 

O Estado não deve de forma alguma interferir na esfera econômico-financeira da escola particular, porque, 
constituindo ela opção, não devem os Poderes, sob pena de acabar se responsabilizando por eles, ser 
diretamente ou indiretamente culpados por sua inviabilidade, acertos ou desacertos.  
Parecer:   

   O Substitutivo estabelece a autonomia administrativa e financeira para as escolas privadas, em relação ao 
Poder Público, na forma da lei. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00555 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:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
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Texto:   

   CAPÍTULO I  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Emenda Aditiva ao Anteprojeto  
Acrescer ao § 4o. do art. 11, a seguinte expressão:  
", cabendo ao próprio estabelecimento fixá-las, se mantido pela iniciativa privada." 
Justificativa: 

O Estado não deve de forma alguma interferir na esfera econômico-financeira da escola particular, porque, 
constituindo ela opção, não devem os Poderes, sob pena de acabar se responsabilizando por eles, ser 
diretamente ou indiretamente culpados por sua inviabilidade, acertos ou desacertos.  
Parecer:   

   O Anteprojeto estabelece a autonomia administrativa e financeira para as escolas privadas em relação ao 
Poder Público, na forma da lei. Aprovada. 
   
   EMENDA:00560 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:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   CAPÍTULO I  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Emenda Supressiva ao Anteprojeto da  
Subcomissão de Educação  
Suprima-se a palavra "público" no § 1o. do  
art. 16, redigindo-o assim:  
"§ 1o - Os recursos a que se refere o "caput"  
deste artigo se destinam à expansão de oferta de  
ensino fundamental." 
Justificativa: 

Propõe-se a supressão da palavra “público” para a coerência com os princípios de igualdade de todos os 
brasileiros, em direitos e em condições.  
Os recursos devem ser aplicados nas formas de se conseguir a maior produtividade possível. 
Parecer:   

   O relator mantém a palavra "público" na nova redação do artigo 13, parágrafo 1o., embora admitindo os casos 
especiais previstos no mesmo parágrafo. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00582 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 BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitui-se o § 2o. do art. 16 pelo seguinte:  
§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar essa despesa do  
recolhimento do salário-educação". 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   O Relator acolhe a substância da emenda pela alteração do termo "funcionários", inadequado, para 
"empregados", na nova redação do texto. Acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:00618 REJEITADA 
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:   

   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   

   Acrescer ao § 4o. do art. 11, a seguinte expressão:  
"§ 4o. - cabendo ao próprio estabelecimento  
fixá-las se mantido pela iniciativa privada". 
Justificativa: 

O Estado não deve de forma alguma interferir na esfera econômico-financeira da escola particular, porque, 
constituindo ela opção, não devem os Poderes, sob pena de acabar se responsabilizando por eles, ser 
diretamente ou indiretamente culpados por sua inviabilidade, acertos ou desacertos.  
Parecer:   

   O parágrafo 4o. do art. 11 do Anteprojeto da Subcomissão foi suprimido. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00619 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:   

   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   

   Substituir o § 2o. do art. 16 pelo seguinte:  
"§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudos para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar essa despesas do  
recolhimento do salário educação". 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   O conteúdo do parágrafo 2o. do art. 16 da Emenda está contido e agasalhado no parágrafo 2o. do art. 13 do 
Substitutivo.  
Quanto a bolsa de estudo, lei ordinária será elaborada posteriormente. Acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:00628 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:   

   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Substituir o § 2o. do art. 16 pelo seguinte:  
§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar essa despesa do  
recolhimento do salário-educação". 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   O Relator acolhe a alteração do termo "funcionários" para "empregados", na nova redação do texto. Acolhida 
parcialmente 
   
   EMENDA:00677 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:   

   Emenda Supressiva  
Suprime-se o parágrafo segundo do artigo  
décimo primeiro: 
Justificativa: 

Recomenda-se a supressão do § 2° do art. 11, porquanto a atribuição de percentual mínimo de despesa em 
dado nível de ensino não é matéria constitucional, mas integrante de plano educacional.  
Parecer:   

   O ensino obrigatório é prioridade no Substitutivo, sem, porém, o estabelecimento de um percentual mínimo a 
ser aplicado na sua implantação. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00679 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:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Suprima-se o § 2o, do art. 16.  
Art. 16. ...................................  
Justificativa: 

Recomenda-se a supressão do § 2°, do Art. 16, por entendermos que, este, em seu texto, mantém a atual 
situação de uso privado dos recursos públicos. 
Parecer:   

   De acordo com o Anteprojeto, fica assegurada a exclusividade dos recursos públicos para as escolas públicas, 
bem como o salário-educação, nos termos de art. 11. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00703 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:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o § 1o. do art. 11. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   O parágrafo 1o. do art.8o. procura proteger e garantir a expansão dos programas de educação pré-escolar e 
ensino fundamental, não permitindo o desvirtuamento do caput do art. 8o.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00705 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:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o § 2o. do art. 11. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Entendemos que deve ser estipulado um percentual mínimo de aplicação dos recursos públicos no 
atendimento do ensino obrigatório, como forma de garantir a sua execução. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00706 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:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o § 3o. do art. 11. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00707 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:   

   Suprima-se o § 4o. do art. 11. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Tendo em vista o princípio da gratuidade do ensino público, que deve ser pleno, somos de parecer que não é 
preciso repeti-lo em pormenor no texto constitucional.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:00718 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:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o "caput" do art. 16. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   O salário-educação será usado como mais uma fonte de recurso para expansão do ensino fundamental que é 
a grande prioridade educacional. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00719 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:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o § 1o. do art. 16. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Os recursos do salário-educação deverão ser aplicados na expansão do ensino fundamental, nos termos do 
artigo 11. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00720 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 
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Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o § 2o. do art. 16. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   A empresa que já mantém escolas para funcionários e filhos de funcionários atendeu, em sua essência, ao 
disposto no caput do Art. 16 sendo perfeitamente aceitável descontar essa despesa do recolhimento do salário-
educação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00762 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:   

   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   

   Substituir o § 2o. do art. 16 pelo seguinte:  
"§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar essa despesa do  
recolhimento do salário educação". 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   O Substitutivo agasalhou a disposição pela qual a empresa poderá descontar as despesas com as suas 
escolas da contribuição do salário-educação.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00784 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 DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   

   Acrescer ao § 4o. do art. 11, a seguinte expressão:  
"cabendo ao próprio estabelecimento fixá-las  
se mantido pela iniciativa privada." 
Justificativa: 

O Estado não deve de forma alguma interferir na esfera econômico-financeira da escola particular, porque, 
constituindo ela opção, não devem os Poderes, sob pena de acabar se responsabilizando por eles, ser 
diretamente ou indiretamente culpados por sua inviabilidade, acertos ou desacertos.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda está acolhido no texto do Relator, sem a explicitação proposta.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00785 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 DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   

   Substituir o § 2o. do art. 16 pelo seguinte:  
"§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
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bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar essa despesa do  
recolhimento do salário - educação." 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   A possibilidade de manter escola e descontar a respectiva despesa do recolhimento do salário-educação foi 
contemplada pelo Substitutivo.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00801 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:   

   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   

   Dá nova redação ao art. 16, do Anteprojeto da  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, VIII-  
A, excluindo os parágrafos 1o. e 2o.  
"Art. 16 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são obrigadas a manter o  
ensino fundamental de seus empregados e filhos  
destes, entre os seis e os quatorze anos, ou a  
concorrer para aquele fim, mediante o salário-  
educação, na forma que a lei estabelecer". 
Justificativa: 

Com a emenda substitutiva do “Caput” e supressiva de seus parágrafos (1° e 2°), na verdade se restabelece a 
redação ora existente no texto constitucional em vigor, consagradora da instituição entre nós do salário-
educação, já com vasta tradição e constante aperfeiçoamento de sua arrecadação, execução e controle. 
As matérias tratadas nos dois parágrafos, ora suprimidos, são de características ordinárias, e como tais poderão 
ser objeto de nova regulamentação, pela via própria. 
Parecer:   

   Os recursos do salário-educação serão aplicados na expansão do ensino fundamental. O conteúdo da 
proposta, em sua essência, já foi acolhido no Anteprojeto. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00873 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:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda supressiva  
Propõe-se suprimir no art. 11, os parágrafos  
2o., 3o. e 4o., referentes ao Anteprojeto da  
Subcomissão VIII-a. 
Justificativa: 

O § 2° - deve ser referido no artigo do Plano Nacional de Educação (art. 14).  
O § 3° - não se justifica, pois deve esta constituição estabelecer mecanismo que a façam cumprida, em termos 
gerais.  
O § 4° - não se refere a assunto constitucional.  
Parecer:   

   O Substitutivo está atendendo a sua Emenda quanto ao mérito da questão. Acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:00875 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:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Propõe-se nova redação ao art. 16 do  
Anteprojeto da Subcomissão VIII-a.  
Art. 16 - As empresas são obrigadas a  
recolher o salário-educação, na forma da lei.  
§ 1o. - Os recursos a que se refere o "caput"  
deste artigo destinam-se à expansão do ensino  
público fundamental;  
§ 2o. - A empresa que mantém escolas para  
empregados e filhos de empregados poderá descontar  
esses gastos do salário-educação a ser recolhido,  
na forma da lei. 
Justificativa: 

Propõe-se, com a nova redação, a simplificação e maior clareza do referido artigo e seus parágrafos.  
Parecer:   

   A presente Emenda está acolhida na redação dada ao art. 13 do Substitutivo. Acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:00899 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:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Da nova redação ao § 1o. do Art. 11, do  
anteprojeto da subcomissão VIII-a que passará a  
ser Parágrafo Único:  
Art. 11 - ............................. 
Parágrafo Único. Para efeito do cumprimento  
do disposto no caput deste artigo, é excluído o  
auxílio suplementar aos educandos presente no  
Artigo 3o. inciso VI. 
Justificativa: 

As responsabilidades com a assistência ao educando no que se refere aos auxílios de merenda, atendimento 
médico, odontológico e psicológico, eventualmente transporte e moradia, não podem ser debitados aos recursos 
definidos para o ensino. 
Parecer:   

   Com a nova redação dada no artigo 9o. do Substitutivo sua emenda foi atendida no mérito uma vez que são 
considerados os sistemas públicos de ensino, excluindo o auxílio suplementar ao educando. Acolhida. 
   
   EMENDA:00954 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:   

   MARIA LÚCIA (PMDB/AC) 
Texto:   

   Comissão da Família, da Educação, Cultura e  
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes  
Art. 11 - A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de vinte por cento, e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento,  
no mínimo, da receita resultante de impostos,  
inclusive os provenientes de transferências, na  
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
Justificativa: 
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A Constituição em vigor consagrou o princípio do estabelecimento de limite mínimo para a manutenção do 
sistema de ensino, que visou a correção de uma séria distorção do sistema educacional brasileiro, que contando 
com recursos que oscilavam em torno de quatro por cento do orçamento anual da União, vivia na penúria, não 
cumprindo efetivamente as suas finalidades.  
É universalmente aceito que não há como pretender um desenvolvimento acelerado de um País se não se define 
como real prioridade governamental a Educação. Assim ocorreu em todos os países do mundo que vieram, 
posteriormente, a atingir níveis de desenvolvimento compatível com as necessidades do seu povo.  
A adoção do nível de aplicação proposto, sem dúvida, virá a possibilitar uma melhor assistência aos jovens 
estudantes no que se refere à sua formação intelectual com reflexos altamente positivos para o futuro da Nação. 
Parecer:   

   O Relator mantém os percentuais de vinculação definidos no anteprojeto.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:01041 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:   

   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 16, do Relatório Final do  
Anteprojeto da Subcomissão da Educação, Cultura e  
Esporte a seguinte redação:  
Art. 16, As empresas comerciais, industriais  
e agrícolas que mantiveram escolas para os  
funcionários e seus filhos, poderão compensar essa  
despesa com o Imposto de Circulação de Mercadorias  
a ser recolhido ou deduzido do Imposto de Renda à  
pagar. 
Justificativa: 

A criação do salário-família iria onerar ainda mais as empresas, bem como o preço final do seu produto.  
A dotação dessa verba, como prescrito no anteprojeto, para a expansão da oferta do ensino público não é 
fundamental, e por certo, nos Municípios e Estados mais carentes, não teria o fim colimado na norma 
Constitucional. Assim, entendemos que o estímulo às empresas para que ofereçam aos seus funcionários e aos 
filhos desses, acesso gratuito à educação e a consequente melhoria de condições profissionais, atingiria mais 
objetivamente o fim desejado por todos os cidadãos. E contido esse estímulo na norma Constitucional, dar-se-á 
garantia de acesso de todos à educação básica.  
Parecer:   

   Os recursos do salário-educação destinam-se à expansão do ensino público e o texto constitucional deve 
impor às empresas essa obrigação, garantindo assim a prioridade do ensino fundamental. Rejeitada. 
 

_________________________________________________________________ 

FASE G 

  
   EMENDA:00021 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:   

   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao § 2o, do Artigo 13, do Substitutivo  
do Relator da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação, a seguinte redação:  
"Art. 13 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - As empresas que mantiverem escolas,  
ou custearem sob qualquer forma os estudos de seus  
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empregados ou de seus filhos, poderão descontar as  
despesas de recolhimento do salário-educação, na  
forma da lei." 
Justificativa: 

É meritória a norma constitucional destinada a favorecer as empresas que investem na educação de funcionários 
e seus dependentes, vista a Educação como uma das prioridades maiores.  
Uma nação assim procedendo é digna de figurar entre aquelas que atingiram os foros de evolução e 
desenvolvimento, além da maturidade.  
A redação dada pelo ilustre Relator pareceu-nos pouco clara, dando margem à interpretação dúbia, razão pela 
qual sugerimos uma nova, salvo melhor juízo, mais clara e precisa.  
As leis devem ter características essenciais para que sejam cumpridas corretamente, como a clareza, a correção 
e a concisão, evitando-se exercícios mentais e, o que é pior, prejudicando a hermenêutica.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Ainda, é importante, que os 
esforços sejam concentrados uma vez que o salário-educação deve ser para o ensino público fundamental. 
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00087 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:   

   Emenda no.  
Emenda propondo nova redação aos parágrafos  
primeiro e segundo do art. 13:  
Art. 13. ............................. 
§ 1o. Os recursos a que se refere o "caput""  
deste artigo destinam-se à expansão da oferta do  
ensino público fundamental.  
§ 2o. A empresa que já mantém escola para  
funcionários e filhos de funcionários poderá  
descontar esta despesa do recolhimento do salário-  
educação, na forma da lei. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   A emenda foi acolhida. Aprovada 
   
   EMENDA:00108 PARCIALMENTE 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:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 8 Substitutivo da Comissão VIII a seguinte redação:  
Art. 8 - A União aplicará, anualmente não  
menos de vinte cinco por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios trinta por cento,  
no mínimo, das respectivas receitas resultantes da  
arrecadação de impostos, inclusive as provenientes  
de transferências na manutenção e desenvolvimento  
do ensino. 
Justificativa: 

Apesar de todos os esforços dispendidos, continua vergonhosa a situação educacional no País. 
As pesquisas demonstram que permanecem elevados os índices de analfabetismo e, ainda em 1982,  
4.8 milhões de crianças entre 7 a 14 anos tinham acesso à escola.  
Acreditamos que só investimentos maciços de recursos na área, poderá reverter esse quadro.  
A emenda que ora encaminhamos a esta Subcomissão já havia sido, como Sugestão Norma, anteriormente 
encaminhada por erro da Mesa Diretora dos Trabalhos Constituintes à outra Subcomissão.  
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Parecer:   

   Somos do parecer que a vinculação de recursos para o ensino de mantenha nos níveis propostos, vedadas 
quaisquer subvinculações que dificultem o Planejamento Educacional  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00124 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:   

   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 13 e seus parágrafos pelo seguinte:  
Art. 13 - As autarquias, fundações e empresas  
comerciais, industriais e agrícolas, que não  
mantiverem escolas próprias ou não concederem  
bolsas de estudo para matrícula de seus empregados  
e dos respectivos dependentes no pré-escolar no  
1o. grau, deverão recolher o salário-educação, na  
forma da lei. 
Justificativa: 

Devem ser desenvolvidos e incentivados todos os meios possíveis de se atingir a gratuidade, utilizando-se a 
capacidade da rede pública e da rede privada, bem como a disponibilidade de empresas. Tudo de forma 
descentralizada e desburocratizada, de modo a se obter realmente os anseios sociais.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do ensino 
através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público e fundamental 
que é o obrigatório. Assim sendo, não é possível estender à educação pré-escolar.  
Rejeitado. 
   
   EMENDA:00131 PARCIALMENTE 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:   

   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   

   Modificar o artigo 8o. do Capítulo I, "Da  
Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo",  
passando a ter a seguinte redação:  
"Art. 8o. A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de 18 por cento, e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, 25 por cento, no mínimo,  
da receita resultante de impostos, inclusive a  
proveniente de transferências, na manutenção e  
desenvolvimento do ensino, reservando 10 por cento  
para o atendimento das pessoas portadoras de deficiências." 
Justificativa: 

Estatísticas mostram que 10% das pessoas em idade escolar são portadoras de deficiências, logo, 10% dos 
recursos alocados à educação devem ser revestidos em benefício das mesmas.  
O atendimento desse segmento social tem sido relegado a plano secundário, numa situação de favor, quando 
deve ser de direito, ficando ao sabor do interesse do responsável pelo Poder Público e do prestígio das 
entidades que os atende. 
Parecer:   

   Somos do parecer que a vinculação de recursos para o ensino se mantenha nos níveis propostos, vedadas 
quaisquer subvinculações que dificultem o Planejamento Educacional  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00154 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:   

   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   

   Exclua-se do parágrafo 1o. do art. 8o., a  
palavra "públicos", ficando assim redigido o parágrafo:  
§ 1o. - Para efeito do cumprimento do  
disposto no "caput" deste artigo, serão  
considerados os sistemas de ensino federal,  
estaduais e municipais, excluindo o auxílio  
complementar aos educandos. 
Justificativa: 

A modificação visa adequar os dispositivos do parágrafo com o estabelecido no Art. 11 e seus parágrafos. 
Parecer:   

   Deve ser mantido o princípio da exclusividade de verbas públicas para o ensino público.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00181 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 FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   

   No caput do art. 8o, suprima-se a palavra  
"público". 
Justificativa: 

É mister a supressão do termo, para afastar-se incompatibilidades com as demais disposições do próprio 
Substitutivo, notadamente com a redação dos artigos 11 e 13 e seus respectivos §§. 
Parecer:   

   Deve ser mantido o princípio da exclusividade de verbas públicas para o ensino público.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00202 PARCIALMENTE 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:   

   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   

   Altera-se o § 2o. do art. 8o. (art. 8o.a), do  
Substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação.  
"Art. 8o. (art. 8o.a) - .......................  
§ 2o. A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioridade no atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, em montante  
nunca inferior a 50% (cinquenta por cento) de seu  
valor, nos termos do Plano Nacional de Educação." 
Justificativa: 

Repete-se, no texto que se procura modificar, o termo prioridade.  
Por todo o conjunto das normas educacionais se tem a toda hora prioridade, dever do Estado, democratização 
do acesso, gratuidade do ensino em todos os níveis e expressões próximas dessas. 
Como se garantir isso? 
Se consideramos que todas essas expressões já, de alguma forma, constam do atual texto constitucional, com o 
resultado de todos conhecido, é preciso se fazer algum tipo de mudança no tratamento dos recursos públicos 
para a educação.  
Vamos aos fatos.  
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Segundo dados do SEEC/MEC, tínhamos, no ano de 1985, 21.780.470 (vinte e hum milhões, setecentos e 
oitenta mil, quatrocentas e setenta) de crianças na faixa etária 07/14 anos. O próprio MEC estima em 5.000.000 
(cinco milhões) o número de crianças nessa faixa etária, que ficou fora da escola naquele período.  
Teríamos hoje, considerado o crescimento demográfico médio, cerca de 30.000.000 (trinta milhões) de crianças 
para serem atendidas, na faixa do ensino obrigatório de 1° Grau.  
A clientela de 2° Grau estava mais ou menos em torno de 2.000.000 (dois milhões) e a do 3° Grau cerca de 
500.000 (quinhentos mil), também no exercício de 1985.  
Com isso, se vê que é por demais óbvia nossa emenda, ainda que, naquele exercício, o MEC tenha gasto Cz$ 
7.360.399 mil com o 1° Grau e Cz$ 6.495.370 mil com o 3° Grau.  
Só a partir de uma repartição responsável de recursos, em que se possa determinar claramente o que é possível 
realizar, é que terão sentido aquelas expressões referidas no início desta justificativa, o que significa, na 
verdade, a garantia de gratuidade em todos os níveis, no quadro de nossa crônica financeira.  
Parecer:   

   Somos do parecer que a vinculação de recursos para o ensino de mantenha nos níveis propostos, vedadas 
quaisquer subvinculações que dificultem o Planejamento Educacional  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00227 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:   

   ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o art. 13 e seus parágrafos pelo seguinte:  
Art. 13 - As autarquias, fundações e empresas  
comerciais, industriais e agrícolas, que não  
mantiverem escolas próprias ou não concederão  
bolsas de estudo para matrícula de seus empregados  
e dos respectivos dependentes no pré-escolar e no  
1o. Grau, deverão recolher o salário-educação, na  
forma da lei. 
Justificativa: 

Devem ser desenvolvidos e incentivados todos os meios possíveis de se atingir a gratuidade, utilizando-se a 
capacidade da rede pública e da rede privada, bem como a disponibilidade de empresas. Tudo de forma 
descentralizada e desburocratizada, de modo a se obter realmente os anseios sociais.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do ensino 
através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público e fundamental 
que é o obrigatório. Assim sendo, não é possível estender à educação pré-escolar.  
Rejeitado. 
   
   EMENDA:00233 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:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
O § 2o. do artigo 13 do Substitutivo da  
Comissão da Família, da Educação, Cultura e  
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação, passa a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. - A empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar a respectiva despesa  
do recolhimento do salário-educação." 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
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escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do 
ensino, através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público 
fundamental. Rejeitada 
   
   EMENDA:00278 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:   

   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   

   "Aditiva"  
"PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA  
COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E  
ESPORTES, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA  
COMUNICAÇÃO"  
Capítulo I - Acrescente-se o § 2o. ao art. 8o.  
"Parágrafo único. - Não se considera repasse  
de verbas públicas a concessão de bolsas de  
estudo, de valor igual ao custo-aluno em  
estabelecimento oficial congênere." 
Justificativa: 

A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola particular. 
Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, necessária a previsão da 
possibilidade de concessão de bolsas de estudo. 
Parecer:   

   Deve ser mantido o princípio da exclusividade de verbas públicas para o ensino público.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00328 PARCIALMENTE 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:   

   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o parágrafo 2o. do art. 13 pelo seguinte:  
Art. 13 ....................................  
"§ 2o. - As empresas que mantiverem escolas  
para os seus empregados e os filhos destes, ou a  
eles concederem bolsas de estudo, poderão  
descontar as despesas no recolhimento do salário-  
educação." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   O princípio, em sua essência, está contido no Substitutivo.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00333 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:   

   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
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Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o art. 13 e seus parágrafos pelo seguinte:  
Art. 13 - As autarquias, fundações e empresas  
comerciais, industriais e agrícolas, que não  
mantiverem escolas próprias ou não concederem  
bolsas de estudo para matrícula de seus empregados  
e dos respectivos dependentes no pré-escolar e no  
1o. grau, deverão recolher o salário-educação, na  
forma da lei. 
Justificativa: 

Devem ser desenvolvidos e incentivados todos os meios possíveis de se atingir a gratuidade, utilizando-se a 
capacidade da rede pública e da rede privada, bem como a disponibilidade de empresas. Tudo de forma 
descentralizada e desburocratizada, de modo a se obter realmente os anseios sociais.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do ensino 
através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento  
do ensino público e fundamental que é o obrigatório. Assim sendo, não é possível estender à educação pré-
escolar.  
Rejeitado 
   
   EMENDA:00344 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:   

   No caput do Art. 8o, suprima-se a palavra "público". 
Justificativa: 

É mister a supressão do termo, para afastar-se incompatibilidades com as demais disposições do próprio 
Substitutivo, notadamente com a redação dos artigos 11 e 13 e seus respectivos §§. 
Parecer:   

   Deve ser mantido o princípio da exclusividade de verbas públicas para o ensino público.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00348 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:   

   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   

   Suprimir no art. 13, § 1o. do Substitutivo da  
Comissão VIII o seguinte: "...e, em casos  
especiais, de escolas comunitárias, filantrópicas  
ou confessionais, nos termos do Art. 11 e seus parágrafos.". 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   O conteúdo da emenda foi atendido. Aprovado 
   
   EMENDA:00352 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:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dá nova redação ao CAPUT do art. 13, que passa a ser:  
Art. 13 - As empresas comerciais,  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 60  

 

industriais, agrícolas e bancárias são  
responsáveis pelo ensino fundamental gratuito de  
seus empregos e dos filhos de seus empregados  
devendo para isto, contribuir na forma da lei. 
Justificativa: 

O artigo 13 do anteprojeto, certamente por equívoco, não incluíra as bancárias entre as empresas responsáveis 
pelo ensino fundamental gratuito de seus empregados e dos seus filhos. A presente Emenda supre a omissão.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00354 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:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dá nova redação ao § 2o. do artigo 13, que passa a ser:  
§ 2o. - As empresas que mantiverem escolas  
para os seus empregados e os filhos deste poderão  
descontar as despesas na forma da lei. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00355 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:   

   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   

   No caput do Art. 8o., suprima-se a palavra "público". 
Justificativa: 

É mister a supressão do termo, para afastar-se incompatibilidades com as demais disposições do próprio 
Substitutivo, notadamente com a redação dos artigos 11 e 13 e seus respectivos §§.  
Parecer:   

   Deve ser mantido o princípio da exclusividade de verbas públicas para o ensino público.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00391 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 SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 13  
Dê-se ao artigo 13 a seguinte redação:  
"As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas concorrerão para a manutenção do ensino  
fundamental através do salário-educação." 
Justificativa: 

A educação fundamental é dever do Estado. A participação empresarial é forma de contribuição para que o 
Estado cumpra melhor esse dever, assegurando-lhe, pelo menos em parte, os recursos necessários.  
Não se justifica, portanto, dizer, como pretende o texto que se visa substituir, que se trata de obrigação das 
empresas. 
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Por outro lado, não se justifica impor limite de idade. O importante é facilitar o ensino fundamental a todos os que 
dele necessitam.  
Parecer:   

   É nosso parecer que importante manter a redação dada no caput deste artigo. Rejeitada 
   
   EMENDA:00401 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:   

   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Exclua-se do parágrafo 1o. do art. 8o., a  
palavra "públicos", ficando assim redigido o  
parágrafo:  
§ 1o. - para efeito do cumprimento do  
disposto no "caput" deste artigo, serão  
considerados os sistemas de ensino federal,  
estaduais e municipais, excluindo o auxílio  
complementar aos educandos. 
Justificativa: 

A modificação visa adequar os dispositivos do parágrafo com o estabelecido no Art. 11 e seus parágrafos. 
Parecer:   

   Deve ser mantido o princípio da exclusividade de verbas públicas para o ensino público.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00426 PARCIALMENTE 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:   

   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 8o. a seguinte redação:  
Art. 8o. Lei Complementar definirá os  
percentuais a serem despendidos com a educação,  
considerando o universo escolar e a arrecadação  
tributária da União, dos Estados e dos  
Municípios". 
Justificativa: 

Compreendemos a preocupação em fixar os percentuais de investimentos na educação nas áreas: federal, 
estadual e municipal. Entretanto lembramos as dificuldades enfrentadas pelos Municípios quando do 
estabelecimento de prioridades nos setores de saúde, saneamento básico, transporte, educação e outros. As 
peculiaridades locais precisam ser consideradas por cada Administração e não devem obrigatoriamente reverter 
para um único setor, um quarto (1/4) do seu orçamento.  
A necessária flexibilidade estará contida em lei complementar que definirá as proporcionalidades dos respectivos 
recursos financeiros.  
Parecer:   

   Somos do parecer que a vinculação de recursos para o ensino de mantenha nos níveis propostos, vedadas 
quaisquer subvinculações que dificultem o Planejamento Educacional  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00454 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:   

   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   

   No "caput" do Art. 8o, suprima-se a palavra "público". 
Justificativa: 
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É mister a supressão do termo, para afastar-se incompatibilidades com as demais disposições do próprio 
Substitutivo, notadamente com a redação dos artigos 11 e 13 e seus respectivos §§. 
Parecer:   

   Deve ser mantido o princípio da exclusividade de verbas públicas para o ensino público.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00474 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:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda  
O parágrafo primeiro do art. 13 do  
substitutivo passa a ter a seguinte redação: § 1o.  
- Os recursos a que se refere o "caput" deste  
artigo destinam-se à expansão da oferta do ensino  
público". 
Justificativa: 

A alteração proposta visa adequar o texto constitucional ao princípio de que as verbas públicas só podem ser 
adicionadas nas escolas públicas. 
Parecer:   

   O conteúdo da emenda foi atendido. Aprovado 
   
   EMENDA:00495 PARCIALMENTE 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:   

   NO CAPÍTULO: DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Substitua-se o art. 8o. pelo seguinte:  
Art. 8o. - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de trinta por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios trinta e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive os provenientes de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino. 
Justificativa: 

É inconteste a necessidade de aumentar os recursos destinados à Educação em nosso País. 
A carência de verbas se faz sentir até mesmo na remuneração dos professores, tendo esta carência tornando-se 
clara recentemente com os excessivos e justos movimentos grevistas, das diversas categorias de professores, 
sejam da rede pública ou privada, do primeiro, segundo ou terceiro graus. 
Acreditamos que a melhor forma de reforçar os orçamentos educacionais é inserir no texto constitucional norma 
especificando o percentual de 30% (trinta por cento) e 35% (trinta e cinco por cento) da União e dos Estados e 
Municípios. 
Parecer:   

   Somos do parecer que a vinculação de recursos para o ensino de mantenha nos níveis propostos, vedadas 
quaisquer subvinculações que dificultem o Planejamento Educacional  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00497 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:   

   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
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Texto:   

   EMENDA AO SUBSTITUTIVO  
"Dê-se ao parágrafo 2o. do art. 13 do  
Substitutivo da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação, a seguinte redação:  
§ 2o. - a empresa que mantiver escolas ou  
bolsas de estudo para empregados e filhos de  
empregados poderá descontar essa despesa do  
recolhimento do salário-educação". 
Justificativa: 

O objetivo do princípio é obrigar a empresa a ministrar ensino para os empregados (e não funcionários, 
expressão destinada a servidor público) e os filhos destes. Não sendo especialidade da empresa a atividade 
escolar, a manutenção de estabelecimento de ensino poderá ficar mais cara. A bolsa de estudo equivale à 
manutenção de escola, com vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do 
ensino, através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público 
fundamental. Rejeitada 
   
   EMENDA:00504 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:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 13 e seus parágrafos pelo seguinte:  
Art. 13 - As autarquias, fundações e empresas  
comerciais, industrias e agrícolas, que não  
mantiverem escolas próprias ou não concederem  
bolsas de estudo para matrícula de seus empregados  
e dos respectivos dependentes no pré-escolar e no  
1o. grau, deverão recolher o salário-educação, na  
forma da lei. 
Justificativa: 

Devem ser desenvolvidos e incentivados todos os meios possíveis de se atingir a gratuidade, utilizando-se a 
capacidade da rede pública e da rede privada, bem como a disponibilidade de empresas. Tudo de forma 
descentralizada e desburocratizada, de modo a se obter realmente os anseios sociais.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do ensino 
através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público e fundamental 
que é o obrigatório. Assim sendo, não é possível estender à educação pré-escolar.  
Rejeitado 
   
   EMENDA:00508 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:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   Substitua-se o parágrafo 2o. do art. 13 pelo seguinte:  
Art. 13 ....................................  
"§ 2o. - As empresas que mantiverem escolas  
para os seus empregados e os filhos destes, ou a  
eles concederem bolsas de estudo, poderão  
descontar as despesas no recolhimento do salário-  
educação." 
Justificativa: 
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É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do 
ensino, através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público 
fundamental. Rejeitada 
   
   EMENDA:00525 PARCIALMENTE 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:   

   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Altera-se o percentual previsto no caput do  
art. 8o, no que concerne à União.  
"Art. ......................................  
............... de vinte por cento ......... 
Justificativa: 

Todos estão de acordo em que a melhor solução para os problemas nacionais é a educação. A melhor, a mais 
segura e a mais barata. Os países hoje desenvolvidos são desenvolvidos, porque a escola é desenvolvida. O 
Japão, no período de pós-guerra, investiu cifra em torno de 50 por cento do seu orçamento, de forma direta ou 
indireta, na educação, pesquisa e tecnologia. Não admira, pois, esteja, nos dias correntes, ponteando na área 
tecnológica, recuperando atraso e ultrapassando nações mais evoluídas. O dinheiro hoje subtraído à escola será 
gasto amanhã com filas de INPS ou, pior ainda, com o sistema penitenciário. Investir no homem ainda se 
constitui na melhor receita para o desenvolvimento dos povos. O país está em débito escandaloso no tocante à 
educação. Trinta por cento de analfabetos e mais de sete milhões de crianças na faixa de 7 a 14 anos sem 
escola não é apenas preocupante, é anti-humano, antipatriótico, um crime de lesa-pátria, na acepção mais estrita 
do seu sentido. É um vexame nacional ler em relatórios oficiais do Ministério da Educação que uma em cada três 
crianças deixa de ir à aula pela simples razão de não existirem escolas. Cotejadas, de um lado, a urgência de 
dar ensino à população – infantil e adulta – e do outro, a ingerência da tarefa, vinte por cento da receita ainda se 
constitui em cifra modesta. 
Parecer:   

   Somos do parecer que a vinculação de recursos para o ensino mantenha nos níveis propostos, vedadas 
quaisquer subvinculações que dificultem o Planejamento Educacional  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00529 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:   

   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 13  
do substitutivo do relator:  
Art. 13. (...)  
§ 1o. Os recursos a que se refere o "caput"  
deste artigo destinam-se à expansão da oferta do  
ensino público e, em casos especiais, de  
escolas comunitárias, filantrópicas ou  
confessionais, nos termos do art. 8o. e seus  
parágrafos. 
Justificativa: 

A redação proposta visa adequar o presente artigo ao texto emendado do artigo 8°, que corresponde ao artigo 11 
do substitutivo. Não há alterações no conteúdo do parágrafo 1° do artigo 13, mas apenas a referência ao artigo 
renumerado.  
Parecer:   

   O parágrafo foi alterado.  
Rejeitado. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 65  

 

   
   EMENDA:00533 PARCIALMENTE 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:   

   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 8o. do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 8o. A União aplicará anualmente nunca  
menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive os provenientes de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
§ 1o. Para efeito do cumprimento do disposto  
no "caput" deste artigo, serão considerados os  
programas de educação pré-escolar e de ensino,  
excluído o auxílio suplementar aos educandos.  
§ 2o. A repartição dos recursos públicos  
garantirá ao atendimento do ensino obrigatório  
nunca menos de cinquenta por cento de seu  
montante, conforme lei complementar determinará  
plurianualmente.  
§ 3o. A lei estabelecerá sanções jurídicas e  
administrativas no caso de descumprimento desses  
dispositivos.  
§ 4o. É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais em todas as escolas  
públicas.  
§ 5o. As escolas comunitárias, filantrópicas  
ou confessionais, sem finalidades lucrativas,  
poderão receber, na forma da lei, verbas do Poder  
Público e de entidades públicas e da iniciativa  
privada.  
§ 6o. As escolas mencionadas no parágrafo  
anterior merecerão estímulo financeiro do Poder  
Público se:  
a) administradas, em regime de participação,  
pelos integrantes do processo educacional e pela  
comunidade;  
b) comprovarem finalidade não lucrativa e  
reaplicarem eventuais excedentes na educação;  
c) previrem a destinação de seu patrimônio a  
outra escola comunitária, filantrópica ou  
convencional ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades. 
Justificativa: 

A redação que propomos combina preceitos dos artigos 8° e 11 do substitutivo do relator, com algumas 
modificações. Determina-se aqui que o auxílio suplementar aos educandos não deve ser custeado com recursos 
provenientes da aplicação obrigatória de recursos públicos à educação, mas sim de verbas complementares, de 
modo a não prejudicar o desenvolvimento e a manutenção do ensino. Já a pré-escola está incluída entre as 
despesas passíveis de financiamento por essa obrigação do Poder Público, uma vez que seus méritos e sua 
necessidade social são hoje universalmente reconhecidos. Da mesma forma, restabelece-se o princípio de se 
dedicar o mínimo de 50 por cento das verbas de aplicação obrigatória ao ensino fundamental, uma vez que este 
constitui não apenas uma prioridade, mas também uma garantia dada ao cidadão.  
Restabelece-se ainda a proibição de cobrança de qualquer tipo de taxa, contribuição ou emolumento nas escolas 
públicas, por definição, gratuitas. Uma lei complementar definirá, plurianualmente, a repartição dos recursos 
públicos, de modo a proporcionar melhor aproveitamento de verbas e evitar desperdícios ou duplicação de 
gastos. 
Finalmente, abre-se a possibilidade de que sejam destinadas verbas a escolas públicas não estatais, desde que 
organizadas de forma absolutamente transparente. Nas escolas que venham a receber recursos públicos não se 
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admitirá a ideia de lucro e nem mesmo de que seu patrimônio eventualmente reverta ao setor privado. Na 
realidade, ao se fazer essa determinação está-se preservando a própria escola pública estatal. No caso da 
universidade pública, por exemplo, haveria uma imensa sobrecarga se as instituições privadas de ensino 
superior que mantém um alto nível de ensino – e que por isso mesmo estão em precárias condições financeiras 
– viessem a fechar por falta de condições para se manter a remetessem assim seus estudantes para a 
universidade estatal. Cerca-se essa abertura de todas as cautelas possíveis, de modo a impedir que a escola-
empresa, que visa o lucro, tenha acesso a recursos públicos a custo zero ou a custo subsidiado, de modo que as 
verbas do Estado só venham a ser efetivamente aplicadas em instituições públicas, estatais ou não estatais.  
Parecer:   

   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas públicas 
para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de pormenorização das 
respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e financeiro do poder público às 
escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00554 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:   

   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao parágrafo 2o. do art. 13.  
§ 2o. As empresas que mantiverem escolas para  
os seus empregados e os filhos destes, poderão  
descontar dos respectivos impostos as despesas do  
recolhimento do salário-educação, na forma da lei. 
Justificativa: 

Nada mais justo do que recompensar estas empresas com o desconto dos impostos aquilo que investirem na 
educação dos seus empregados e de seus filhos. Esta será sem dúvida, uma forma de incentivar a que as 
empresas invistam na evolução educacional de seus funcionários.  
Parecer:   

   O princípio essencial já está abrigado no substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00557 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:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o parágrafo 2o. do art. 13 pelo seguinte:  
Art. 13 ....................................  
"§ 2o. As empresas que mantiverem escolas  
para os seus empregados e os filhos destes, ou a  
eles concederem bolsas de estudo, poderão  
descontar as despesas no recolhimento do salário-  
educação." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do 
ensino, através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público 
fundamental. Rejeitada 
   
   EMENDA:00562 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:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o art. 13 e seus parágrafos pelo seguinte:  
Art. 13. As autarquias, fundações e empresas  
comerciais, industriais e agrícolas, que não  
mantiverem escolas próprias ou não concederem  
bolsas de estudo para matrícula de seus empregados  
e dos respectivos dependentes no pré-escolar e no  
1o. grau, deverão recolher o salário-educação, na  
forma da lei.  
Emenda Aditiva  
Acrescer no artigo 1o., "caput", a expressão:  
"respeitando o direito de opção da família." 
Justificativa: 

Devem ser desenvolvidos e incentivados todos os meios possíveis de se atingir a gratuidade, utilizando-se a 
capacidade da rede pública e da rede privada, bem como a disponibilidade de empresas. Tudo de forma 
descentralizada e desburocratizada, de modo a se obter realmente os anseios sociais.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do ensino 
através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público e fundamental 
que é o obrigatório. Assim sendo, não é possível estender à educação pré-escolar.  
Rejeitado. 
   
   EMENDA:00604 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:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 13 por:  
As empresas são obrigadas a manter o ensino  
fundamental gratuito de seus empregados e dos  
filhos destes, ou a concorrer para aquele fim, na  
forma que a lei estabelecer. 
Justificativa: 

Tal como está redigido, o artigo fecharia instituições como SENAI, SENAC, as escolas modelárias mantidas por 
algumas empresas, e até escolas de instituições como a APAE e a PESTALOZZI.  
Parecer:   

   O princípio essencial já está obrigado no substitutivo.  
Rejeitado. 
   
   EMENDA:00615 PARCIALMENTE 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:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   No art. 8o., suprima-se o adjetivo "público",  
in finis, suprimindo-se o parágrafo 1o. e  
renumerando-se o parágrafo 2o. 
Justificativa: 

Cabe a família ou ao jovem carente escolher a escola não devendo ser obrigado, por ser pobre, a submeter-se a 
escola pública.  
Parecer:   

   Somos do parecer que a vinculação de recursos para o ensino de mantenha nos níveis propostos, vedadas 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 68  

 

quaisquer subvinculações que dificultem o Planejamento Educacional  
Aprovada Parcialmente. 
   

 
   EMENDA:00628 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:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dar nova redação ao § 2o. do Art. 13 do  
Substitutivo do Relator dessa Comissão:  
"§ 2o. As empresas que mantiverem escolas ou  
bolsas de estudo para os seus empregados e os  
filhos destes poderão descontar as despesas do  
recolhimento do salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

A emenda cria para a empresa a alternativa da bolsa de estudo, que equivale à manutenção da escola (que não 
é especialidade das empresas em geral), com a vantagem de descentralizar e desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do 
ensino, através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público 
fundamental. Rejeitada 
   
   EMENDA:00636 PARCIALMENTE 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:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Redija-se assim o Caput do art. 8o.:  
"Art. 8o. - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de 18% (dezoito por cento) e aos  
Municípios, no mínimo 25% (vinte e cinco por  
cento) do seu Orçamento total, excluídas as  
Operações de Crédito, na manutenção,  
aperfeiçoamento e ampliação dos sistemas oficiais  
de ensino público e gratuito. 
Justificativa: 

A previsão dos percentuais apenas sobre a “receita resultante de impostos, inclusive transferências” é 
insuficiente. Em muitos casos, chegou a representar redução em relação ao que o Estado ou Município já 
aplicavam em Educação. Seguramente não era isso o que pretendia o nobre Relator, com a sua luta de uma vida 
inteira, unanimemente reconhecida no País todo. É preciso corrigir o erro a que certamente foi levado 
independentemente da sua intenção.  
A fórmula que proponho parece ser adequada, pois não chega a exageros, exclui do cálculo toda a Receita 
oriunda de Empréstimos ou Financiamentos, e se atêm, portanto, à Receita Orçamentária total, mas não apenas 
aos “Impostos”, que são simplesmente uma parte da Receita Tributária que, por sua vez, é apenas uma parcela 
da Receita Corrente, que, por seu turno, é apenas um pedaço da Receita do Tesouro... 
Parecer:   

   Somos do parecer que a vinculação de recursos para o ensino de mantenha nos níveis propostos, vedadas 
quaisquer subvinculações que dificultem o Planejamento Educacional  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00640 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:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
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Texto:   

   Suprima-se no § 1o. do art. 13 a expressão:  
§ 1o. - "...e, em casos especiais, de escolas  
comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos  
termos do art. 11 e seus parágrafos". 
Justificativa: 

A mesma da Emenda ao Art. 11. 
Parecer:   

   O conteúdo da emenda foi atendido. Aprovado 
   
   EMENDA:00641 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:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Redija-se assim o § 2o. do Artigo 13:  
"§ 2o. - a Empresa que já mantêm escola para  
os seus empregados e os filhos destes poderá  
descontar essa despesa do recolhimento do salário  
educação na forma da lei. 
Justificativa: 

Não se justifica manter aberta a válvula pela qual escapam hoje vultosos da educação pública, numa das 
grandes irregularidades deste país que o desvio do salário de educação. Admite-se apenas a ressalva para os 
casos já existentes.  
Parecer:   

   A emenda foi acolhida. Aprovada 
   
   EMENDA:00670 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:   

   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprimir no parágrafo 1o. do art. 13 a seguinte expressão:  
"e, em casos especiais, .... até o final". 
Justificativa: 

A destinação é exclusiva dos recursos públicos, inclusive os do salário-educação, para o ensino público é 
incompatível com a sua destinação a entidades privadas. Tal dispositivo só pode ser aceito com exceção aos 
princípios anteriormente estabelecido, se for limitado no tempo. Por este motivo propomos o disciplinamento 
desta exceção nas disposições transitórias.  
Parecer:   

   O conteúdo da emenda foi atendido. Aprovado 
   
   EMENDA:00675 PARCIALMENTE 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:   

   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Inclua-se no capítulo relativo às disposições transitórias:  
Art. Ao disposto no art. 11 e no parágrafo 1o.  
do art. 13, serão estabelecidas, até o ano 2000,  
as seguintes exceções:  
§ 1o. - As escolas comunitárias,  
filantrópicas ou confessionais, poderão receber,  
na forma da lei, auxílio do Poder público e de  
entidades públicas e da iniciativa privada.  
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§ 2o. - As escolas mencionadas no parágrafo  
anterior merecerão o estímulo financeiro do Poder  
Público se:  
a) administradas, em regime de cogestão,  
pelos integrantes do processo educacional e pela  
comunidade;  
b) comprovarem finalidade não lucrativa e  
reaplicarem eventuais excedentes em educação. 
Justificativa: 

O conteúdo deste artigo corresponde aos parágrafos do artigo 11 do substitutivo, que conflitam com o “caput” do 
mesmo artigo, devendo, por isso, constar das disposições transitórias.  
Parecer:   

   A proposição está obrigada nos princípios gerais do Substitutivo.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00740 PARCIALMENTE 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:   

   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   

   O "caput" do Art. 8o. passa a ter a seguinte  
redação, e, inclua-se o § 3o. a este mesmo Art.,  
na redação a seguir:  
Art. 8o. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios aplicarão na educação e no  
ensino público e gratuito, com prioridade para as  
áreas e regiões menos desenvolvidas, anualmente,  
recursos, independentemente da fonte ou origem,  
orçamentários ou extra orçamentários, não  
inferiores a vinte por cento e superiores em, pelo  
menos, dez por cento, do máximo que destinarem a  
outro setor ou atividade.  
§ 1o.........................................  
§ 2o.........................................  
§ 3o. - Constitui crime de responsabilidade  
do Presidente da República, Ministro de Estado,  
dirigente de órgão ou entidade da administração  
direta ou indireta federal, e, de correspondentes  
autoridades nos Estados, Distrito Federal e  
Municípios, com perda do cargo ou função, além das  
demais cominações legais, a prática de ato ou sua  
ordenação que contrarie o disposto no "caput"  
deste artigo. 
Justificativa: 

A mesma ordem de ideias está a justificar a proposição da emenda, pela imperiosa necessidade de conferir-se 
prioridade absoluta, no corpo social, à Educação. É de louvar-se, pois, o propósito do Substitutivo. Entende-se, 
no entanto, ser indispensável ampliar a massa de recursos financeiros a serem destinados à atividade primordial, 
de modo a perdermos a caracterização de que “educação é, ainda, vergonha nacional”. Acredito que a 
sensibilidade do ilustre Relator e demais dignos Pares irá permitir a modificação, em favor de maiores recursos 
para a Educação da gente brasileira. A vinculação não deve ater-se, pois, tão somente, a recursos oriundos da 
receita de impostos. Mais do que os impostos são os tributos e, ainda, assim, é mister alargar a compreensão, 
para abranger volume mais significativo, como se propõe nos termos da emenda oferecida. Esta é uma cruzada 
cívica, nacional, e, sabemos todos, só por meio da Educação do nosso povo, alcançarem os estágios de 
desenvolvimento autônomo, autossustentado, e nível civilizatório compatível com os anseios da nacionalidade. 
Aos homens públicos do presente, aos Constituintes que farão a História do futuro e do engrandecimento da 
Pátria comum, cabe a missão redentora, porque, também pela Educação, a consciência de um povo livre se 
afirmará e a Democracia tornar-se-á verdadeiramente duradoura e estável, quando os homens puderem bem 
discernir entre o bem e o mal, e construir a nação solidária e próspera que almejamos. O § 3° proposto objetiva 
assegurar a efetividade do respeito e cumprimento da norma fundamental, para que não se torna mero preceito. 
Pela relevância da matéria é mister fixar o grau de responsabilidade de autoridade pública. O direito consagrado 
é inviolável e a sua inobservância deve submeter o agente do Poder a sanção de grau correspondente. Espero a 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 71  

 

acolhida dos ilustres membros da douta Comissão ao proposto, no interesse geral do povo brasileiro, e, 
prioritário.  
Parecer:   

   Somos do parecer que a vinculação de recursos para o ensino de mantenha nos níveis propostos, vedadas 
quaisquer subvinculações que dificultem o Planejamento Educacional  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00745 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:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   

   Suprima-se a expressão "excluído o auxílio  
suplementar aos educandos" no § 1o. do artigo 8o. 
Justificativa: 

Há uma gritante contradição no texto proposto: o Inciso VI do artigo 3° determina que o Estado deve garantir o 
“auxilio suplementar ao ensino fundamental, através, de programas de material didático-escolar, transporte, 
alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica”, sendo que todos esses auxílios são 
prestados diretamente ao aluno, prática altamente necessária em função dos baixos níveis socioeconômicos da 
nossa população.  
Mas vem o § 1° do artigo 8°, e propõe a exclusão desses auxílios do percentual orçamentário destinado à 
educação. Isso, caso venha a ser aprovado, inviabilizará totalmente a prestação dessa assistência suplementar 
ao aluno. Daí recomenda-se a exclusão da parte final do texto.  
Parecer:   

   O auxilio suplementar aos Educandos dispõe de outras fontes de recursos.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00780 PARCIALMENTE 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:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o "caput" do art. 8o. a palavra "publico". 
Justificativa: 

A total prioridade que deve ser dada à aplicação dos recursos públicos no ensino público, não deve significar 
uma proibição absoluta no apoio a iniciativas de ensino conduzidos nas entidades de direito privado. Aliás, o 
próprio texto proposto, nos parágrafos 1° e 2° do artigo 11, prevê essa hipótese, que deverá estar contida nos 
10% dos recursos mínimos destinados à educação.  
Por isso, a limitação contida no final do texto deve ser eliminada. 
Parecer:   

   Somos do parecer que a vinculação de recursos para o ensino se mantenha nos níveis propostos, vedadas 
quaisquer subvinculações que dificultem o Planejamento Educacional  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00802 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:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 13 e seus parágrafos pelo seguinte:  
Art. 13 - As autarquias, fundações e empresas  
comerciais, industriais e agrícolas, que não  
mantiverem escolas próprias ou não concederem  
bolsas de estudo para matrícula de seus empregados  
e dos respectivos dependentes no pré-escolar e no  
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1o. grau, deverão recolher o salário-educação, na  
forma da lei. 
Justificativa: 

Devem ser desenvolvidos e incentivados todos os meios possíveis de se atingir a gratuidade, utilizando-se a 
capacidade da rede pública e da rede privada, bem como a disponibilidade de empresas. Tudo de forma 
descentralizada e desburocratizada, de modo a se obter realmente os anseios sociais.  
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do ensino 
através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público e fundamental 
que é o obrigatório. Assim sendo, não é possível estender à educação pré-escolar.  
Rejeitado. 
   
   EMENDA:00818 PARCIALMENTE 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:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao § 2o. do art. 8 a seguinte redação:  
§ 2o. - Lei complementar determinará  
plurianualmente o atendimento das necessidades do  
ensino obrigatório e estabelecendo percentuais  
mínimos para a educação pré-escolar. 
Justificativa: 

O ensino fundamental deve merecer, em Lei, a prioridade na repartição dos recursos. Se não estabelecer um 
percentual mínimo para educação pré-escolar, ela estará sujeita a permanecer na penúria a que está submetida 
atualmente pois seu poder de pressão explícita e organizada é menor do que o dos níveis de ensino médio e 
superior.  
Parecer:   

   Somos do parecer que a vinculação de recursos para o ensino se mantenha nos níveis propostos, vedadas 
quaisquer subvinculações que dificultem o Planejamento Educacional  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00825 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:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao Parecer do Relator  
- Dê-se ao artigo 13 a seguinte redação:  
"Art. 13. As empresas comerciais,  
indústrias, de prestação de serviços e agrícolas  
são obrigadas a manter a educação pré-escolar e o  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
filhos destes do nascimento aos quatorze anos, ou  
a concorrer para aquele fim, mediante contribuição  
tributária, na forma que a lei estabelecer." 
Justificativa: 

Já constitui obrigação das empresas a oferta de condições, em creches próprias ou conveniadas, para a 
amamentação dos filhos das empregadas. 
E também a manutenção do ensino de 1º grau aos filhos de seus trabalhadores (salário-educação). 
O que se pretende, neste artigo, é reunir as duas obrigações (local de amamentação e ensino de 1º grau) 
estendendo a primeira para a faixa etária pré-escolar, conforme diversos movimentos (Pró-Creche, Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, Comissão Nacional da Criança e Constituinte, Conferência Brasileira de 
Educação) têm expresso. 
A Lei estabelecerá a contribuição tributária, separando percentuais para a creche e pré-escola e para o 1º grau. 
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Não é possível estender à 
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educação pré-escolar pois que, o salário - educação deve ser para o fortalecimento do ensino público 
fundamental. Rejeitada 
   
   EMENDA:00830 PARCIALMENTE 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:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   O Artigo 8o. do Substitutivo VIII passa a ter  
a seguinte redação:  
"A União aplicará, anualmente, nunca menos de  
dezoito por cento, e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento,  
no mínimo, da receita resultante de impostos,  
inclusive a provenientes das transferências, na  
manutenção e desenvolvimento do ensino.  
§ 1o. - Para efeito do cumprimento do  
disposto no caput deste Artigo não serão  
considerados os auxílios suplementares aos  
educandos.  
§ 2o. - A repartição dos recursos públicos  
garantirá ao atendimento do ensino obrigatório  
nunca menos de cinquenta por cento do seu  
montante, conforme lei complementar determine  
plurianualmente." 
Justificativa: 

Art. 8° - O caput do Artigo e os Parágrafos retomam e reforçam uma antiga aspiração da Nação: poder contar 
com substanciais recursos a serem aplicados à educação não só das Escolas Públicas Estatais, mas também 
das Escolas sem fins lucrativos... 
Além de fixar índices bastante significativos, a emenda prevê a distribuição dos recursos públicos no 
atendimento ao ensino obrigatório, evitando-se, assim, a desproporção verificada atualmente no privilegiamento 
de um setor (o de Ensino Superior) em detrimento aos outros setores (1° e 2° Graus).  
Parecer:   

   Os princípios essenciais das proposições em tela encontram-se acolhidos. Aprovadas parcialmente. 
   
   EMENDA:00841 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:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o parágrafo 2o. do art. 13 pelo seguinte  
Art. 13......................................  
"§ 2o. As empresas que mantiverem escolas para  
os seus empregados e os filhos destes, ou a eles  
concederem bolsas de estudo, poderão descontar as  
despesas no recolhimento do salário-educação."  
Emenda Substitutiva  
Emenda Supressiva  
Retirar do art. 3o. (caput) a palavra  
"público", redigindo-o assim:  
"Art. 3o. O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:" 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
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Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do 
ensino, através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público 
fundamental. Rejeitada 
   
   EMENDA:00849 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:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
substitua-se o parágrafo 2o. do art. 13 pelo seguinte  
Art. 13. ....................................  
"§ 2o. As empresas que mantiverem escolas  
para os seus empregados e os filhos destes, ou a  
eles concederem bolsas de estudo, poderão  
descontar as despesas no recolhimento do salário-  
educação." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do 
ensino, através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público 
fundamental. Rejeitada 
   
   EMENDA:00854 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:   

   Incluam-se nas exigências do art. 13 as  
Empresas de Serviço. 
Justificativa: 

Não há razão para se excluírem de exigência legal as empresas que integram um segmento tão amplo quando o 
dos serviços, onde muitos dos seus funcionários são analfabetos e precisam de ajuda na educação dos filhos. 
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00858 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:   

   Art. 14.  
Substitua-se no art. 14 a expressão "As  
empresas comerciais e industriais...", pela  
seguinte: As empresas mencionadas no art. 13... 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   O relator mantém a redação do substitutivo. Rejeitada. 
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   EMENDA:00866 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:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o art. 13 e seus parágrafos pelo seguinte:  
Art. 13 - As autarquias, fundações e empresas  
comerciais, industriais e agrícolas, que não  
mantiverem escolas próprias ou não concederem  
bolsas de estudo para matrícula de seus empregados  
e dos respectivos dependentes no pré-escolar e no  
1o. grau, deverão recolher o salário-educação, na  
forma da lei. 
Justificativa: 

Devem ser desenvolvidos e incentivados todos os meios possíveis de se atingir a gratuidade, utilizando-se a 
capacidade da rede pública e da rede privada, bem como a disponibilidade de empresas. Tudo de forma 
descentralizada e desburocratizada, de modo a se obter realmente os anseios sociais. 
Parecer:   

   É nosso parecer que a fonte de recursos deve ser mantida como se encontra. Quanto a manutenção do ensino 
através de bolsas de estudo, o salário-educação deve ser para o fortalecimento do ensino público e fundamental 
que é o obrigatório. Assim sendo, não é possível estender à educação pré-escolar.  
Rejeitado. 
 

_________________________________________________________________ 

FASES J e K 

  
   EMENDA:00367 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 384  
Inclua-se a expressão "público" no final da  
redação dada ao artigo 384 do capítulo III do  
Título IX do anteprojeto. 
Justificativa: 

A alteração proposta objetiva adequar o texto do anteprojeto ao texto do art. 8° do substitutivo do relator Artur da 
Távola apresentado perante a Comissão 8, explicitando que as verbas públicas destinam-se exclusivamente às 
escolas públicas.  
   
   EMENDA:00508 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
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Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 388 pelo seguinte:  
"Art. 388 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
 
   
   EMENDA:00520 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 388 pelo seguinte:  
"Art. 388 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
 
   
   EMENDA:00604 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 388 pelo seguinte:  
"Art. 388 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 
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É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
 
   
   EMENDA:00748 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 384  
Suprima-se o § 3o. do artigo 384. 
Justificativa: 

O parágrafo impede, por exemplo, a “caixa escolar” tradicional processo de colaboração em pequenas escolas, 
que permite o auxílio a estudantes pobres.  
   
   EMENDA:00751 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 388  
O artigo 388 do anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 388. - As empresas são responsáveis pelo  
ensino fundamental gratuito de seus empregados. 
Justificativa: 

A lei ordinária definirá as formas pelas quais a empresa assegurará o ensino dos empregados e de seus filhos.  
Nos termos do anteprojeto, seriam fechadas escolas de formação e instituições como o SENAC e o SENAI. 
   
   EMENDA:00917 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 388 pelo seguinte:  
"Art. 388. As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias ou concessão de bolsas de estudo  
ou contribuição com o salário-educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
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   EMENDA:00998 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 388 pelo seguinte:  
"Art. 388 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
 
   
   EMENDA:01753 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   

   O artigo 388 do anteprojeto, do Relator da  
Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte  
redação:  
"Art. 388 - As empresas comerciais,  
industrias e agrícolas deverão contribuir com o  
salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

A redação dada ao dispositivo é ambígua o que poderá acarretar transtornos, futuramente. 
Oferecer ensino fundamental gratuito é dever do Estado e não das empresas. Estas poderão serão partícipes na 
propagação do ensino, contribuindo com tributos, no caso, com o salário-educação. 
Somente empresas de grande porte poderiam arcar com o ônus de oferecer ensino gratuito aos seus 
empregados e filhos destes.  
   
   EMENDA:01827 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 388  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
O Artigo 388 do Anteprojeto do Relator da  
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Comissão de Sistematização passa a ter a seguinte  
redação:  
"Art. 388 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei". 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins.  
Devem, por isso mesmo, ser desenvolvidos e incentivados todos os meios possíveis de se atingir a gratuidade, 
utilizando-se a capacidade da rede pública e da rede privada, bem como a disponibilidade de empresas, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados.  
A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, capaz de atingir esse objetivo. 
   
   EMENDA:01830 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 388, Parágrafo único.  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Inclua-se no Artigo 388 do Anteprojeto do  
Relator da Comissão de Sistematização, o seguinte  
parágrafo único:  
Art. 388. ..................................  
Parágrafo único - O Produto da contribuição  
com o salário-educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas  
finalidades. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados.  
   
   EMENDA:01887 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 388 pelo seguinte:  
"Art. 388 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
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escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
 
   
   EMENDA:02217 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Incluam-se nas exigências do Art. 388 as  
Empresas de Serviço. 
Justificativa: 

Não há razão para se excluírem da exigência legal as empresas que integram um segmento tão amplo quanto o 
dos serviços, onde muitos dos seus funcionários são analfabetos e precisam de ajuda da educação dos filhos.  
   
   EMENDA:02591 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda substitutiva.  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 388 pelo seguinte:  
"Art. 388. As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
   
   EMENDA:02612 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   

   O parágrafo 3o. do art. 384 do anteprojeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
§ 3o. É vedada nas escolas públicas de 1o. e  
2o. graus a cobrança de taxas ou contribuições  
adicionais, facultando-se nas instituições  
públicas de educação superior as que se destinem à  
ampliação ou melhoria do ensino básico ministrado  
por aquelas instituições. 
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Justificativa: 

No meu entender, instituições públicas de ensino superior poderiam aplicar pequenas taxas, cujo o somatório 
seria suficiente para melhoria do instrumental necessário ao ensino básico desses cursos.  
   
   EMENDA:02621 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   

   O caput do art. 388, do anteprojeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 388. As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
   
   EMENDA:02715 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 384 - Caput.  
Dê-se ao Caput o Art. 384 a seguinte redação:  
Art. 384 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de treze por cento, e os Estados, o  
Distrito Federa e os Municípios, vinte e cinco por  
cento, no mínimo, dos respectivos orçamentos  
globais, na manutenção e desenvolvimento de  
ensino. 
Justificativa: 

O Art. 11 do anteprojeto constitucional consagra a histórica contribuição do ilustre Senador João Calmon no que 
diz respeito aos recursos para o ensino público, elevando a demais de 13 para 18% índice do cálculo que 
anualmente a União tem que fazer para conveniente manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Se a chamada “Emenda Calmon” já constitui memorável conquista a elevação proposta do índice é um avanço 
notável e pode ser realmente eficaz instrumento de combate às dificuldades notórias que atropelam, hoje o 
ensino público brasileiro.  
Contudo, não será essa realidade, se tivermos presente a descentralização tributárias que, democraticamente, 
fortalecerá, na Nova Constituição, os Estados e do Municípios, fortalecendo a Federação e rompendo com o 
atual modelo centralizador e unitário do Estado.  
A descentralização tributária fatalmente terá que reduzir a receita de impostos que serve, atualmente, de base de 
cálculo da Emenda Calmon” e o ensino público terá sua situação muitíssimo agravada, em que pese à elevação 
do índice de 13 para 18%. E isto principalmente se nos reportarmos ao que se contém no § 2° do referido art. 
que estima no ensino obrigatório 50% do montante dos incursos públicos. 
   
   EMENDA:02823 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Redija-se assim o Caput do Artigo 384:  
"Art. 384 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de 18% (dezoito por cento) e os  
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no  
mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do seu  
Orçamento total, excluídas as Operações de  
Crédito, na manutenção, aperfeiçoamento e  
ampliação dos sistemas oficiais de ensino público  
e gratuito. 
Justificativa: 

A previsão dos percentuais apenas sobre a “receita resultante de impostos, inclusive transferências” é 
insuficiente. Em muitos casos, chegou a representar redução em relação ao que o Estado ou Município já 
aplicavam em Educação. Seguramente não era isso o que pretendia o nobre Relator, com a sua luta de uma vida 
inteira, unanimemente reconhecida no País todo. É preciso corrigir o erro a que certamente foi levado 
independentemente da sua intenção.  
A fórmula que proponho parece ser adequada, pois não chega a exageros, exclui do cálculo toda a Receita 
oriunda de Empréstimos ou Financiamentos, e se atêm, portanto, à Receita Orçamentária total, mas não apenas 
aos “Impostos”, que são simplesmente uma parte da Receita Tributária que, por sua vez, é apenas uma parcela 
da Receita Corrente, que, por seu turno, é apenas um pedaço da Receita do Tesouro... 
 
   EMENDA:03011 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   

   Compatibilizem-se os art. 388 e 389 a fim de  
absorver o seguinte conteúdo:  
"Art. As empresas, isoladamente, em que  
trabalhem mais de 100 (cem) pessoas manterão, em  
suas instalações ou dependências ou  
circunvizinhança, creches, escolas de 1o. grau e  
estabelecimentos de ensino profissionalizante,  
supervisionados pelo Serviço Nacional de  
Aprendizagem Industrial (SENAI) ou Serviço  
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), a fim  
de atender preferencialmente as filhos de seus  
trabalhadores.  
§ 1o. As empresas rurais, agroindustriais e  
urbanas em geral, inclusive, cooperativas,  
colônias de pesca, fundações públicas e privadas e  
quaisquer instituições que exerçam atividades  
econômicas ou afins, equiparam-se, para os efeitos  
do presente artigo, aos estabelecimentos  
industriais, comerciais e assemelhados,  
compatibilizando-se as especificidades de cada  
empreendimento aos fins sócio-culturais e  
econômicos da norma.  
§ 2o. As empregadas que assim o desejarem,  
sendo habilitadas, serão aproveitadas nas creches,  
escolas e estabelecimentos de ensino  
profissionalizante mantidos pelas empresas em  
cogestão com os comitês sindicais de fábricas ou  
similares. 
Justificativa: 

As medidas preconizadas pela norma têm por escopo compelir o poder público e os empresários particulares e 
contribuírem de forma integracionista a realizarem o postulado constitucional majoritário da isonomia legal. O 
princípio constitucional, segundo o qual todos são iguais perante a lei concretiza-se na prática através da adição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 83  

 

de preceitos, medidas e mecanismos que reduzam gradativamente as diferenças econômico-sociais. A 
participação dos trabalhadores neste processo é, não somente desejável, mas, muitos aspectos, imprescindível 
à sua integração em pé de igualdade na comunidade nacional.  
Parecer:   

   A proposta extrapola os objetivos do Anteprojeto e a matéria constitucional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03116 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Suprima-se o item III do art. 72, os §§ 4o. e  
5o. do art. 200, do § 2o. do art. 344 e os arts.  
384 e 392 do Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 

1. Os dispositivos cuja supressão propomos conflitam com o artigo 297, inciso I, que veda a vinculação da 
receita tributária “a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos 
mencionados no capítulo do Sistema Tributário Nacional”. 
2. Os referidos dispositivos são os seguintes: 
(I) O Art. 200, § 4º, determina à União e aos Estados que reservem ao Judiciário no mínimo três e cinco por 
cento, respectivamente, da arrecadação do Tesouro, excluídos os precatórios; mais ainda, de acordo com o 
parágrafo 5º, os Tribunais de Justiça deverão aplicar no mínimo trinta por cento de sua dotação orçamentária no 
aparelhamento, manutenção e modernização de serviços judiciários. 
(II) O Art. 344, § 2º, reserva à Saúde um mínimo de trinta por cento da receita do Fundo Nacional de Seguridade 
Social, excluídas as receitas do Fundo de Garantia do Seguro Desemprego e do Fundo de Garantia do 
Patrimônio Individual; 
(III) O Art. 384, caput, manda aplicar em educação no mínimo dezoito por cento da receita de impostos da União 
e vinte e cinco por cento das receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
(IV) O Art. 392, caput, destina ao incentivo das culturas brasileiras no mínimo dois por cento da receita de 
impostos da União, e três por cento das receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
3. Longe de nós subestimar a importância dos serviços da Educação, Justiça, Saúde e do desenvolvimento da 
Cultura. Estamos convencidos, no entanto, que há solidas razões para preservar no texto da Constituição o 
princípio geral enunciado no Artigo 297, suprimindo as exceções aludidas. 
4. Começando pelas razões políticas: é sabido que a introdução do mecanismo de vinculação de receita no texto 
constitucional, através da Emenda Calmon, ocorreu num contexto marcado pela impotência do Poder Legislativo 
diante do Executivo autoritário. Impedidos constitucionalmente da iniciativa legislativa em matéria financeira, os 
membros do Congresso Nacional não tiveram outro caminho senão o da emenda constitucional, para manifestar 
sua inconformidade com o abandono da escola pública e a deterioração da qualidade do ensino em todos os 
níveis. 
5. Assim, de certo modo, vinculações como a que foi feita para a Educação eram justificadas, já que assegurava-
se a alocação de um mínimo de recursos em áreas de interesse social prioritário. Considerando-se que falecia 
ao Poder Legislativo competência para modificar o projeto de lei orçamentária ou para alterar esta, após 
sancionada. Por exemplo, face à eventualidade de vir o orçamento a consignar dotações flagrantemente 
insuficientes à Educação, à Cultura ou a qualquer outro setor, manietado que estava o Legislativo para modificar 
a alocação dos recursos públicos, outro meio não lhe restava que inserir na Carta disposições casuísticas que, 
embora de forma inflexível, assegurassem a esses setores um determinado montante, supostamente suficiente 
para atendê-los em suas prioridades básicas. 
6. Bem diferente é o quadro que se desenha com a democratização do País. No atual Anteprojeto de 
Constituição, a participação do Legislativo na definição das prioridades nacionais em relação ao gasto público é 
inequivocamente assegurada por vários dispositivos: 
- O Art. 132 determina que a elaboração da proposta orçamentária pelo Executivo obedeça “a prioridades, 
quantitativos e condições estabelecidas em lei de diretrizes orçamentárias previamente aprovadas por lei de 
iniciativa do Primeiro-Ministro”; 
- O Art. 133 assegura a margem necessária de liberdade ao Legislativo para apresentação de emendas à 
proposta orçamentária; 
- O Art. 291 condiciona a realização dos investimentos do setor público a prévia autorização em plano plurianual 
aprovado em lei, que “explicitará diretrizes, objetivos e metas”. 
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Além disso, a parte referente à fiscalização financeira e orçamentária amplia consideravelmente a capacidade de 
controle do Legislativo sobre a realização da despesa. 
Nesse contexto, não subsiste o argumento da impotência do Legislativo para justificar vinculação de receita 
como forma de obrigar ao atendimento, pelo Executivo, de prioridades orçamentárias ditadas pelo interesse 
social. 
7. Persistem, por outro lado, as razões que universalmente têm levado a excluir esse tipo de vinculação da 
prática orçamentária. O motivo fundamental é simples e claro: as prioridades orçamentárias, necessariamente 
variáveis, não podem ser adequadamente tratadas dentro da rigidez de uma norma constitucional, que, se 
impõe, deve ser duradoura. Mais ainda, tais prioridades são diferentes também segundo diferentes Regiões, 
Estados e Municípios, num País de desenvolvimento desigual como o nosso. 
8. Estamos convencidos, portanto, da inconveniência de, em relação a algumas funções do Governo, ver-se o 
Poder Legislativo, em seus três níveis, impossibilitado de livremente deliberar, por injunção de uma prefixação 
constitucional de percentuais rígidos e invariáveis de receita pública. 
9. Reiterando os argumentos acima, lembraríamos ainda que vinculações rígidas, que envolvem não apenas a 
União, mas também os Estados e os quatro mil e duzentos Municípios do País, não levam em conta: 
(I) num contexto constitucional que deve ser permanente, o contínuo processo de transformação social e 
econômica que faz com que as prioridades governamentais de amanhã não coincidem na mesma e exata 
proporção com as de hoje; 
(II) as diversidades, regionais, estaduais, e locais, onde necessidades, prioridades específicas e disponibilidades 
de recursos variam expressivamente caso a caso e de forma diferente ao longo do tempo. A fixação de 
percentuais pressuporia uma uniformidade e estabilidade no panorama social do País que não existe, igualando 
as óbvias e ponderáveis peculiaridades socioeconômicas. 
10. Paralelamente, cumpre lembrar que a supressão do artigo mencionado importa a supressão de outro, a ele 
vinculado, que penaliza os Municípios que não tiverem aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 
manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 72, III). 
Relativamente a este último dispositivo, não é demais assinalar conter o mesmo, autonomamente, duas outras 
impropriedades: 1ª – a vinculação pretendida no art. 384 refere-se apenas à receita de impostos, enquanto aqui 
se fala de receita municipal de modo amplo, o que significaria qualquer receita auferida pelo Município, 
independentemente de sua origem; 2ª – enquanto o não cumprimento do disposto no art. 384 submeteria o 
Município à intervenção do Estado, o mesmo fato, se praticado pelo Estado ou pela União, não resultaria em 
imposição de qualquer penalidade. 
11. Finalmente, sem prejuízo das razões inicialmente postas, relativas à sistematização da matéria, não há como 
deixar-se de assinalar o disposto nos §§ 4º e 5º do Art. 200. Enquanto, corretamente o texto não cogitou de fixar 
o montante de recursos a serem destinados aos Poderes Legislativo e Executivo, pretendeu-se vincular 
determinado percentual de receita ao Poder Judiciário. Causa inclusive estranheza o fato desse percentual não 
incidir sobre a receita de impostos ou qualquer outra receita específica, mas sobre a arrecadação do Tesouro. 
Ora, todo ingresso público, todo crédito do erário, é arrecadação do Tesouro. Nela inclui-se não apenas a receita 
de impostos, mas toda receita tributária, receitas de contribuições, receitas diversas (multas, empréstimos 
compulsórios, tarifas, etc.), receitas patrimoniais, industriais, financeiras, nestas incluindo-se a colocação de 
títulos da dívida pública, operações de crédito, etc. Enfim, tudo o que, a qualquer título, ingresse nos cofres 
públicos, o que configuraria um espantoso montante de recursos. Além disso, dispõe o § 5º desse artigo que 
nada menos do que trinta por cento desse montante destinar-se-iam tão somente a aparelhamento, manutenção 
e modernização dos serviços judiciários. Isto, num texto constitucional que, se supõe, deve estabelecer 
princípios permanentes. 
Tais considerações, sem prejuízo das razões iniciais, voltadas à sistematização do texto do Anteprojeto, são 
oferecidas à douta Comissão, como subsídio complementar de exame da matéria. 
 
   
   EMENDA:03117 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Suprima-se o art. 388, ou acrescente-se-lhe o  
seguinte Parágrafo único:  
"Art. 388 ............................  
Parágrafo único. Às empresas que mantiverem  
escola para os seus empregados e os filhos destes,  
nos termos deste artigo, é facultado abater as  
despesas relativas a esse encargo do montante que  
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seria por elas devido a título de salário-educação  
na forma que a lei dispuser." 
Justificativa: 

No caso em pauta, ocorreu flagrante omissão, provavelmente involuntária, de disposição hoje existente na 
legislação em vigor, relativamente ao salário-educação.  
É sabido que, sempre que o empregador se disponha a oferecer a seus empregados e aos filhos destes, o 
ensino fundamental gratuito, não lhe é exigido o pagamento do salário-educação, na medida em que realiza 
diretamente a função social a que se destina o referido gravame.  
Na verdade, o dispositivo legal hoje existente pretende induzir o empregador – sempre que possível – a prestar 
tal serviço a seus empregados e filhos destes, exonerando-o, para tanto, dos ônus relativos ao salário-educação.  
Equivocadamente, o dispositivo em questão não prevê essa hipótese, já que contempla a possibilidade de as 
empresas poderem abater do salário-educação que seria devido, as despesas relativas a manutenção de escola 
para os empregados e seus dependentes.  
A nosso ver, ou se acrescenta ao dispositivo dessa previsão legal, compatibilizando-o com seu fundamento 
teleológico, ou se o suprime integralmente já que, na verdade, não se trata de matéria que recomende, sob 
quaisquer aspectos, disciplinamento constitucional.  
   
   EMENDA:03262 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 384, § 2o.  
O § 2o. do Art. 384 passa a ter a seguinte redação:  
A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioridade no atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, nos termos do  
Plano Nacional de Educação e dos Planos Estaduais  
e Municipais respectivos. 
Justificativa: 

O princípio federativo estruturado pela Constituição exige que sempre se faça referência aos Estados Federados 
e Municípios, para que não se permita uma interpretação centralista e autoritária vinculada e tecnocracia de 
Brasília.  
Por outro lado, a norma constante do Artigo deve ser uma obrigação para o Estado e Município, e não apenas 
para a União.  
   
   EMENDA:03284 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 388  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
O Artigo 388 do Anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 388 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei". 
Justificativa: 
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É preciso não duplicar para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
   
   EMENDA:03309 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 388  
Substitua-se o Art. 388 pelo seguinte:  
"Art. 388 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudos ou  
contribuição com o salário-educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
   
   EMENDA:03437 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   Suprima-se o parágrafo 3o. do art. 384. 
Justificativa: 

Se, como prevê o Anteprojeto, em normas anteriores, cabe a extensão progressiva da gratuidade de carência de 
recursos, não se justifica o caráter absoluto da proibição inserida no preceito em causa. Ademais, não é 
justificável que, para áreas determinadas de pós-graduação, deva ser vedada a estipulação de taxas de 
manutenção, colocando em risco a qualidade de ensino.  
As limitações que se impõem, na matéria, devem ser reguladas em lei ordinária, com a necessária flexibilidade e 
controle.  
   
   EMENDA:03728 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX,  
Da Ordem Social  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 388 pelo seguinte:  
"Art. 388 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei". 
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Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
   
   EMENDA:04045 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 384, no Caput e no § 1o.  
Adicione-se a expressão público, ao final do  
caput do referido artigo que ficará com a seguinte  
redação:  
Art. 384 - A União aplicará..., na manutenção  
e desenvolvimento do ensino público. 
Justificativa: 

Os recursos orçamentários públicos devem ser utilizados no ensino público mantido por União, Estados e 
Municípios.  
   
   EMENDA:04172 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   Emenda substitutiva do art. 388.  
Dê-se ao artigo 388 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 388 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são obrigadas a manter o  
ensino primário gratuito de seus empregados e o  
ensino dos filhos destes, entre os sete e quatorze  
anos, ou a concorrer para esse fim mediante  
contribuição do salário-educação, na forma da lei.  
Parágrafo único - As pessoas jurídicas sem  
fins lucrativos, cuja atividade seja a assistência  
social ou educacional, em qualquer grau, são  
imunes à obrigação ou a contribuição de que trata  
este artigo. 
Justificativa: 

O artigo 388, ora emendado, na sua redação original transfere do Poder Público para o privado a 
responsabilidade da educação nacional. Tal encargo é próprio do Estado, não sendo dado a ele desonerar-se de 
qualquer obrigação de ordem pública muito menos, a que diz respeito a educação.  
Com a emenda apresentada compatibilizamos o artigo 388 com as normas emanadas dos artigos concernentes 
aos princípios fundamentais, ou seja, o Título I do Anteprojeto.  
   
   EMENDA:04374 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 384  
O Art. 384 do anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 384 a União aplicará, anualmente, nunca  
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menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive a proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino público e privado. 
Justificativa: 

Os recursos orçamentários da União provêm de impostos cobrados do público a este tem o direito de optar pela 
distribuição desses recursos entre as escolas públicas e as privadas. No momento verifica-se grave distorção; - 
as universalidades públicas recebem 94,6% dos recursos orçamentários e treinam apenas 25% dos 
universitários, enquanto as faculdades e universidades privadas absorvem uma fatia mínima – 0,4% do total e 
treinam 75% dos diplomados. Trata-se de insustentável e antidemocrático direcionamento dos recursos do 
contribuinte para escolas estatais frequentemente de baixa qualidade. O correto seria concessão de bolsas de 
educação aos estudantes pobres, beneficiando as escolas públicas e privadas na proporção de sua contribuição 
ao estoque de pessoal treinado.  
   
   EMENDA:04388 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 384, § 3o.  
O § 3o. do Art. 384 do anteprojeto, passa ter  
a seguinte redação:  
Art. 384. ..................................  
§ 3o. É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais em escolas públicas  
destinadas ao ensino obrigatório. 
Justificativa: 

A proibição de cobrança de taxas ou contribuição educacionais em escolas públicas deve ater-se somente às 
destinadas ao ensino obrigatório que é dever do Estado.  
   
   EMENDA:04551 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Art. 384 - A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, exclusivamente na manutenção  
desenvolvimento dos sistemas públicos, federais,  
estaduais e municipais.  
§ 1o. - Para efeito de cumprimento do  
dispositivo no "caput" deste artigo, também  
consideradas as receitas provenientes de  
transferências e excluído o auxílio suplementar aos  
educandos.  
§ 2o. - Manter redação  
§ 3o. - Sempre que as dotações do municípios,  
do Distrito Federal e do Estado, foram  
insuficientes para cumprimento da obrigatoriedade  
escolar, a diferença será coberta com recursos  
transferidos pela União, através de fundos  
específicos.  
§ 4o. - É vedada a cobrança de taxas ou  
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atribuições educacionais em todas as escolas  
públicas. 
Justificativa: 

As medidas propostas já se evidenciam importantes pelo próprio enunciado.  
   
   EMENDA:04552 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Art. 388 - As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas são obrigadas a recolher a contribuição  
do salário-educação na forma da lei.  
§ Único - Os recursos do salário-educação  
destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento do  
ensino público oficial de 1o. grau, vedado seu  
emprego para qualquer outro fim. 
Justificativa: 

O fortalecimento do ensino básico público e gratuito é questão de prioridade nacional.  
   
   EMENDA:05033 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 - CS).  
Suprimir do Título IX, Capítulo III, da  
Educação e Cultura, os dispositivos abaixo  
enumerados:  
1. Art. 383, parágrafos 1o. a 4o;  
2. Art. 384, parágrafos 1o. a 3o;  
3. Art. 385 e seu parágrafo único;  
4. - Art. 386, incisos I e II e parágrafo único;  
5. Art. 387, art. 388, art. 389;  
6. Art. 391, parágrafos 1o. e 2o;  
7. Art. 392;  
8. Art. 393 e parágrafo único;  
9. Art. 394 e parágrafo único e incisos I e II;  
10. Art. 395, parágrafos 1o. a 3o;  
11. Art. 396; e  
12. Art. 399. 
Justificativa: 

Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto o Art. 377, Art. 378, Art. 379, Art. 380, Art. 381, Art. 382, Art. 
390, Art. 397 e Art. 398.  
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são mais 
apropriadas para lei complementar. Consideramos que não devem ficar “amarrados” ao texto Constitucional, pois 
será muito mais difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, futuramente.  
   
   EMENDA:05317 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
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Texto:   

   Dispositivo emendado: Art. 388  
Acrescente-se ao Art. 388, do Anteprojeto  
Constitucional, o seguinte Parágrafo Único:  
Art. 388 - ..................................  
Parágrafo único. As empresas que mantiverem  
escolas para seus empregados e os filhos, ou  
dependentes destes, ou a eles concederem bolsas de  
estudo, poderão descontar as despesas no  
recolhimento do salário-educação. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
   

 
 

_____________________________________________________________ 

FASE M 

  
   EMENDA:00463 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao artigo 383 o seguinte parágrafo único:  
"Parágrafo único - O produto da contribuição  
com o salário educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas finalidades. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados.  
Parecer:   

   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria infra-constitucional, 
cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00465 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
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"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:00477 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 388 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:00558 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
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dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece ser 
adequadamente considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00566 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescer ao artigo 383 o seguinte parágrafo único:  
"Parágrafo único - O produto da contribuição  
com o salário educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas finalidades. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados.  
Parecer:   

   A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada consideração quando 
for elaborada a legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00687 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 379  
Suprima-se o § 3o. do artigo 379. 
Justificativa: 

O parágrafo impede, por exemplo, a “caixa escolar” tradicional processo de colaboração em pequenas escolas, 
que permite o auxílio a estudantes pobres.  
Parecer:   

   Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos de parecer que, neste momento histórico, 
ainda é importante manter a vinculação de recursos para o ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00690 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 383  
O artigo 383 do anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 383. - As empresas são responsáveis pelo  
ensino fundamental gratuito de seus empregados. 
Justificativa: 

A lei ordinária definirá as formas pelas quais a empresa assegurará o ensino dos empregados e de seus filhos.  
Nos termos do anteprojeto, seriam fechadas escolas de formação e instituições como o SENAC e o SENAI. 
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00852 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias ou concessão de bolsas de estudo  
ou contribuição com o salário-educação, na forma  
da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria infra-constitucional, 
cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00854 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 383 o seguinte parágrafo único:  
"Parágrafo único - O produto da contribuição  
com o salário-educação será administrado, em cada  
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Unidade Federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas finalidades." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados.  
Parecer:   

   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria infraconstitucional, 
cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00877 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 378, parágrafo 1o.  
O parágrafo 1o. do artigo 383 do Anteprojeto  
da Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Parágrafo 1o. - "Compete preferencialmente a  
União organizar e oferecer o ensino superior, o  
ensino técnico-industrial e agrotécnico de nível médio." 
Justificativa: 

Faz-se necessário preservar a atual situação das Escolas Técnicas Federais, evitando-se assim, que a 
passagem para os Estados e Municípios do ensino pelas mesmas ministrado, sofra inevitável rebaixamento, com 
prejuízos incalculáveis para a formação de técnicos de nível médio, indispensáveis ao desenvolvimento do País.  
Parecer:   

   O conteúdo da Proposição, atendida pelo Projeto da Comissão de Sistematização, traz desdobramentos que, 
segundo a praxe do direito brasileiro, melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:00927 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM E CULTURA  
Acrescentar ao artigo 383 o seguinte parágrafo único:  
"Parágrafo único - O produto da contribuição  
com o salário educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas  
finalidades. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados.  
Parecer:   

   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece ser 
adequadamente considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00930 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Retirar do art. 373 (caput) a palavra  
público", redigindo-o assim:  
"Art. 379 - O dever do Estado com o ensino  
efetivar-se-á mediante a garantia de:..." 
Justificativa: 

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

   A Emenda propõe a supressão da palavra "público", no caput do art. 373 do Projeto.  
Embora elaborada de outra forma, a redação do art. 373 no Substitutivo reveste-se de conteúdo idêntico ao da 
Emenda, razão pela qual podemos parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00931 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece ser 
adequadamente considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00937 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA.  
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DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO. 336.  
O art. 336 do projeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 336. A folha de salários é base  
exclusiva da Seguridade Social e sobre ela não  
poderá incidir qualquer outro tributo ou  
contribuição, exceção feita para o estabelecido  
nos arts. 383 e 384 desta Constituição. 
Justificativa: 

Ao proibir que incida a folha de salários qualquer tributo ou contribuição, o Art. 336 extingue, na prática os 
eficazes e tradicionais mecanismos de promoção da Educação fundamental (Salário-Educação) e de Assistência 
Social (SESC, SESI e LBA) cujos recursos são vinculados à folha de pagamento.  
Os Arts. 383 e 384, mantém a obrigatoriedade desses mecanismos e a emenda visa superar a contradição entre 
os referidos dispositivos.  
Parecer:   

   Acolhida no mérito, tendo em vista que os artigos 336 e 487, que dispunham sobre a matéria no Projeto da 
Comissão de Sistematização, foram suprimidos no Substitutivo do Relator.  
Ver, a propósito, o teor do parecer dado à emenda número 1P00202-8. 
   
   EMENDA:01644 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383  
O artigo 383 do projeto, da Comissão de  
Sistematização, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas deverão contribuir com o  
salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

A redação dada ao dispositivo é ambígua o que poderá acarretar transtornos, futuramente. 
Oferecer ensino fundamental gratuito é dever do Estado e não das empresas. Estas poderão ser partícipes na 
propagação do ensino, contribuindo com tributos, no caso, com o salário-educação. 
Somente empresas de grande porte poderiam arcar com o ônus de oferecer ensino gratuito aos seus 
empregados e filhos destes.  
Parecer:   

   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:01717 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 383  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
O Artigo 383 do projeto da Comissão de  
Sistematização passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
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escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei". 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins.  
Devem, por isso mesmo, ser desenvolvidos e incentivados todos os meios possíveis de se atingir a gratuidade, 
utilizando-se a capacidade da rede pública e da rede privada, bem como a disponibilidade de empresas, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados.  
A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece ser 
adequadamente considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01719 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 383, Parágrafo Único.  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Inclua-se no Artigo 383 do projeto da  
Comissão de Sistematização, o seguinte parágrafo único:  
Art. 383 ........................ 
Parágrafo Único - O Produto da contribuição  
com o salário-educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas  
finalidades. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados.  
Parecer:   

   A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada consideração quando 
for elaborada a legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01775 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Titulo IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
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escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02087 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Art. 384  
Substitua-se no Art. 384 a expressão "As  
empresas comerciais e industriais...", pela  
seguinte: As empresas mencionadas no Art. 383... 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Pela rejeição da emenda por se tratar de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:02088 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Incluam-se nas exigências do Art. 383 as Empresas de Serviço. 
Justificativa: 

Não há razão para se excluírem de exigência legal as empresas que integram um segmento tão amplo quando o 
dos serviços, onde muitos dos seus funcionários são analfabetos e precisam de ajuda na educação dos filhos. 
Parecer:   

   Somos de parecer que a incidência do salário-educação deve permanecer inalterado, tendo em vista a 
experiência até agora obtida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02448 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
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escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:02468 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   

   No artigo 383 do Projeto de Constituição será  
acrescido o parágrafo único que passa a ter a  
seguinte redação:  
"Parágrafo único - O produto da contribuição  
com o salário educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas finalidades. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados.  
Parecer:   

   A proposta de Emenda dispõe sobre conteúdo cujos desdobramentos jurídicos, segundo a praxe do Direito no 
Brasil, melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:02469 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   

   O parágrafo 3o. do art. 379 do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
§ 3o. É vedada nas escolas públicas de 1o. e  
2o. graus a cobrança de taxas ou contribuições  
adicionais, facultando-se nas instituições  
públicas de educação superior as que se destinem à  
ampliação ou melhoria do ensino básico ministrado  
por aquelas instituições. 
Justificativa: 

No meu entender, instituições públicas de ensino superior poderiam aplicar pequenas taxas, cujo o somatório 
seria suficiente para melhoria do instrumental necessário ao ensino básico desses cursos. 
Parecer:   

   Somos de parecer que o dispositivo analisado, em nível constitucional, não deve comportar ressalvas. 
   
   EMENDA:02477 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
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Texto:   

   O caput do art. 383, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 383. As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:02673 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Redija-se assim o "caput" do Artigo 379:  
"Art. 379 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de 18% (dezoito por cento) e os  
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no  
mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do seu  
Orçamento total, excluídas as Operações de  
Crédito, na manutenção, aperfeiçoamento e  
ampliação dos sistemas oficiais de ensino público  
e gratuito. 
Justificativa: 

A previsão dos percentuais apenas sobre a “receita resultante de impostos, inclusive transferências” é 
insuficiente. Em muitos casos, chegou a representar redução em relação ao que o Estado ou Município já 
aplicavam em Educação. Seguramente não era isso o que pretendia o nobre Relator, com a sua luta de uma vida 
inteira, unanimemente reconhecida no País todo. É preciso corrigir o erro a que certamente foi levado 
independentemente da sua intenção.  
A fórmula que proponho parece ser adequada, pois não chega a exageros, exclui do cálculo toda a Receita 
oriunda de Empréstimos ou Financiamentos, e se atêm, portanto, à Receita Orçamentária total, mas não apenas 
aos “Impostos”, que são simplesmente uma parte da Receita Tributária que, por sua vez, é apenas uma parcela 
da Receita Corrente, que, por seu turno, é apenas um pedaço da Receita do Tesouro... 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:02850 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 383 a seguinte redação e  
suprima-se o art. 384.  
"Art. 383 - As empresas, isoladamente, em  
que trabalhem mais de 100 (cem) pessoas manterão,  
em suas instalações ou dependências ou  
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circunvizinhança, creches, escolas de 1o. grau e  
estabelecimentos de ensino profissionalizante,  
supervisionados pelo Serviço Nacional de  
Aprendizagem Industrial (SENAI) ou Serviço  
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), a fim  
de atender preferencialmente as filhos de seus  
trabalhadores.  
§ 1o. As empresas rurais, agroindustriais e  
urbanas em geral, inclusive, cooperativas,  
colônias de pesca, fundações públicas e privadas e  
quaisquer instituições que exerçam atividades  
econômicas ou afins, equiparam-se, para os efeitos  
do presente artigo, aos estabelecimentos  
industriais, comerciais e assemelhados,  
compatibilizando-se as especificidades de cada  
empreendimento aos fins sócio-culturais e  
econômicos da norma.  
§ 2o. As empregadas que assim o desejarem,  
sendo habilitadas, serão aproveitadas nas creches,  
escolas e estabelecimentos de ensino  
profissionalizante mantidos pelas empresas em  
co-gestão com os comitês sindicais de fábricas ou  
similares. 
Justificativa: 

As medidas preconizadas pela norma têm por escopo compelir o poder público e os empresários particulares a 
contribuírem de forma integracionista a realizarem o postulado constitucional majoritário da isonomia legal. O 
princípio constitucional, segundo o qual todos são iguais perante a lei concretiza-se na prática através da adição 
de preceitos, medidas e mecanismos que reduzam gradativamente as diferenças econômico-sociais. A 
participação dos trabalhadores neste processo é, não somente desejável, mas, muitos aspectos, imprescindível 
à sua integração em pé de igualdade na comunidade nacional.  
Parecer:   

   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece ser 
adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:02889 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Item IV do artigo 372 e  
parágrafo 3o. do artigo 379,  
O item IV do artigo 372 e o parágrafo 3o. do  
artigo 379 do projeto do Relator da Comissão de  
Sistematização, relativo à matéria de competência  
da Comissão VIII - da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia, e da  
Comunicação, passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 372 - ................................  
IV - Gratuidade do ensino público, com exclusão do  
superior, assegurando-se, nesse caso, a concessão  
de bolsas aos estudantes carentes;"  
"Art. 379 - ................................  
§ 3o. - É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais nas escolas públicas,  
exceto as de ensino superior." 
Justificativa: 

O Artigo 1° do Anteprojeto elaborado pelo Relator da Comissão de Sistematização, relativo à matéria de 
competência da Comissão VIII, estabelece a gratuidade do ensino público em todos os níveis.  
Num País onde o analfabetismo ainda predomina, é imperioso prestigiar fundamentalmente o ensino básico, 
concentrando, nesse nível, os escassos recursos disponíveis. Em regra, as pessoas que têm acesso ao ensino 
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superior gratuito são exatamente àquelas que possuem condições de pagar seus estudos. Os recursos aí 
economizados poderiam beneficiar um maior número de pessoas carentes de ensino básico. Isso não importa, 
com consequência, que os estudantes pobres fiquem impedidos de cursar a Universidade, pois, mediante 
sistema de bolsas de estudo, oferecidas àqueles que comprovem sua incapacidade financeira, é possível 
contornar facilmente essa dificuldade.  
Essas, as razões que justificam a Emenda ora proposta.  
Parecer:   

   O Relator optou pela manutenção do texto original. 
   
   EMENDA:02951 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda de Adequação  
Suprimam-se o item III do art. 75, os §§ 4o.  
e § 5o. do art. 196, o § 2o. do art. 338 e os  
arts. 379 e 387 do projeto de Constituição. 
Justificativa: 

1. Os dispositivos cuja supressão propomos conflitam com o artigo 292, inciso I, que veda a vinculação da 
receita tributária “a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos 
mencionados no capítulo do Sistema Tributário Nacional”. 
2. Os referidos dispositivos são os seguintes: 
(I) O Art. 196, § 4º, determina à União e aos Estados que reservem ao Judiciário no mínimo três e cinco por 
cento, respectivamente, da arrecadação do Tesouro, excluídos os precatórios; mais ainda, de acordo com o 
parágrafo 5º, os Tribunais de Justiça deverão aplicar no mínimo trinta por cento de sua dotação orçamentária no 
aparelhamento, manutenção e modernização de serviços judiciários. 
(II) O Art. 338, § 2º, reserva à Saúde um mínimo de trinta por cento da receita do Fundo Nacional de Seguridade 
Social, excluídas as receitas do Fundo de Garantia do Seguro Desemprego e do Fundo de Garantia do 
Patrimônio Individual; 

EMENDA DE ADEQUAÇÃO 
(III) O Art. 379, caput, manda aplicar em educação no mínimo dezoito por cento da receita de impostos da União 
e vinte e cinco por cento das receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
(IV) O Art. 387, caput, destina ao incentivo das culturas brasileiras no mínimo dois por cento da receita de 
impostos da União, e três por cento das receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
3. Longe de nós subestimar a importância dos serviços da Educação, Justiça, Saúde e do desenvolvimento da 
Cultura. Estamos convencidos, no entanto, que há solidas razões para preservar no texto da Constituição o 
princípio geral enunciado no Artigo 292, suprimindo as exceções aludidas. 
4. Começando pelas razoes políticas: é sabido que a introdução do mecanismo de vinculação de receita no texto 
constitucional, através da Emenda Calmon, ocorreu num contexto marcado pela impotência do Poder Legislativo 
diante do Executivo autoritário. Impedidos constitucionalmente da iniciativa legislativa em matéria financeira, os 
membros do Congresso Nacional não tiveram outro caminho senão o da emenda constitucional, para manifestar 
sua inconformidade com o abandono da escola pública e a deterioração da qualidade do ensino em todos os 
níveis. 

EMENDA DE ADEQUAÇÃO 
5. Assim, de certo modo, vinculações como a que foi feita para a Educação eram justificadas, já que assegurava-
se a alocação de um mínimo de recursos em áreas de interesse social prioritário. Considerando-se que falecia 
ao Poder Legislativo competência para modificar o projeto de lei orçamentária ou para alterar esta, após 
sancionada. Por exemplo, face à eventualidade de vir o orçamento a consignar dotações flagrantemente 
insuficientes à Educação, à Cultura ou a qualquer outro setor, manietado que estava o Legislativo para modificar 
a alocação dos recursos públicos, outro meio não lhe restava que inserir na Carta disposições casuísticas que, 
embora de forma inflexível, assegurassem a esses setores um determinado montante, supostamente suficiente 
para atendê-los em suas prioridades básicas. 
6. Bem diferente é o quadro que se desenha com a democratização do País. No atual Anteprojeto de 
Constituição, a participação do Legislativo na definição das prioridades nacionais em relação ao gasto público é 
inequivocamente assegurada por vários dispositivos: 
- O Art. 133 determina que a elaboração da proposta orçamentária pelo Executivo obedeça “a prioridades, 
quantitativos e condições estabelecidas em lei de diretrizes orçamentárias previamente aprovadas por lei de 
iniciativa do Primeiro-Ministro”; 
- O Art. 139 assegura a margem necessária de liberdade ao Legislativo para apresentação de emendas à 
proposta orçamentária; 
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EMENDA DE ADEQUAÇÃO 
- O Art. 286 condiciona a realização dos investimentos do setor público a prévia autorização em plano plurianual 
aprovado em lei, que “explicitará diretrizes, objetivos e metas”. 
Além disso, a parte referente à fiscalização financeira e orçamentária amplia consideravelmente a capacidade de 
controle do Legislativo sobre a realização da despesa. 
Nesse contexto, não subsiste o argumento da impotência do Legislativo para justificar vinculação de receita 
como forma de obrigar ao atendimento, pelo Executivo, de prioridades orçamentárias ditadas pelo interesse 
social. 
7. Persistem, por outro lado, as razões que universalmente têm levado a excluir esse tipo de vinculação da 
prática orçamentária. O motivo fundamental é simples e claro: as prioridades orçamentárias, necessariamente 
variáveis, não podem ser adequadamente tratadas dentro da rigidez de uma norma constitucional, que, se 
impõe, deve ser duradoura. Mais ainda, tais prioridades são diferentes também segundo diferentes Regiões, 
Estados e Municípios, num País de desenvolvimento desigual como o nosso. 
8. Estamos convencidos, portanto, da inconveniência de, em relação a algumas funções do Governo, ver-se o 
Poder Legislativo, em seus três níveis, impossibilitado de livremente deliberar, por injunção de uma prefixação 
constitucional de percentuais rígidos e invariáveis de receita pública. 

EMENDA DE ADEQUAÇÃO 
9. Reiterando os argumentos acima, lembraríamos ainda que vinculações rígidas, que envolvem não apenas a 
União, mas também os Estados e os quatro mil e duzentos Municípios do País, não levam em conta: 
(I) num contexto constitucional que deve ser permanente, o contínuo processo de transformação social e 
econômica que faz com que as prioridades governamentais de amanhã não coincidem na mesma e exata 
proporção com as de hoje; 
(II) as diversidades, regionais, estaduais, e locais, onde necessidades, prioridades específicas e disponibilidades 
de recursos variam expressivamente caso a caso e de forma diferente ao longo do tempo. A fixação de 
percentuais pressuporia uma uniformidade e estabilidade no panorama social do País que não existe, igualando 
as óbvias e ponderáveis peculiaridades socioeconômicas. 
10. Paralelamente, cumpre lembrar que a supressão do artigo mencionado importa a supressão de outro, a ele 
vinculado, que penaliza os Municípios que não tiverem aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 
manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 72, III). 
Relativamente a este último dispositivo, não é demais assinalar conter o mesmo, autonomamente, duas outras 
impropriedades: 1ª – a vinculação pretendida no art. 379 refere-se apenas à receita de impostos, enquanto aqui 
se fala de receita municipal de modo amplo, o que significaria qualquer receita auferida pelo Município, 
independentemente de sua origem; 2ª – enquanto o não cumprimento do disposto no art. 384 submeteria o 
Município à intervenção do Estado, o mesmo fato, se praticado pelo Estado ou pela União, não resultaria em 
imposição de qualquer penalidade. 

EMENDA DE ADEQUAÇÃO 
11. Finalmente, sem prejuízo das razões inicialmente postas, relativas à sistematização da matéria, não há como 
deixar-se de assinalar o disposto nos §§ 4º e 5º do Art. 200. Enquanto, corretamente o texto não cogitou de fixar 
o montante de recursos a serem destinados aos Poderes Legislativo e Executivo, pretendeu-se vincular 
determinado percentual de receita ao Poder Judiciário. Causa inclusive estranheza o fato desse percentual não 
incidir sobre a receita de impostos ou qualquer outra receita específica, mas sobre a arrecadação do Tesouro. 
Ora, todo ingresso público, todo crédito do erário, é arrecadação do Tesouro. Nela inclui-se não apenas a receita 
de impostos, mas toda receita tributária, receitas de contribuições, receitas diversas (multas, empréstimos 
compulsórios, tarifas, etc.), receitas patrimoniais, industriais, financeiras, nestas incluindo-se a colocação de 
títulos da dívida pública, operações de crédito, etc. Enfim, tudo o que, a qualquer título, ingresse nos cofres 
públicos, o que configuraria um espantoso montante de recursos. Além disso, dispõe o § 5º desse artigo que 
nada menos do que trinta por cento desse montante destinar-se-iam tão somente a aparelhamento, manutenção 
e modernização dos serviços judiciários. Isto, num texto constitucional que, se supõe, deve estabelecer 
princípios permanentes. 
Tais considerações, sem prejuízo das razões iniciais, voltadas à sistematização do texto do Anteprojeto, são 
oferecidas à douta Comissão, como subsídio complementar de exame da matéria. 
Parecer:   

   Considerando que a maioria dos Constituintes consultados aconselham a permanência de algum tipo de 
vinculação da receita para a educação, no texto constitucional, aceitamos, pelas razões da justificação, a 
supressão dos seguintes dispositivos:  
- item III do art. 75  
- §§ 4o. e 5o. do art. 196  
- § 2o. do art. 338  
- art- 387  
Mantemos, entretanto, o art. 379, nos termos do substitutivo.  
Pela aprovação parcial 
   
   EMENDA:02952 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda de Adequação  
Suprima-se o art. 383, ou acrescente-se-lhe o  
seguinte Parágrafo único:  
"Art.383 ....................................  
Parágrafo Único. Às empresas que mantiverem  
escola para os seus empregados e os filhos destes,  
nos termos deste artigo, é facultado abater as  
despesas relativas a esse encargo do montante que  
seria por elas devido a título de salário-  
educação, na forma que a lei dispuser." 
Justificativa: 

No caso em pauta, ocorreu flagrante omissão, provavelmente involuntária, de disposição hoje existente na 
legislação em vigor, relativamente ao salário-educação.  
É sabido que, sempre que o empregador se disponha a oferecer a seus empregados e aos filhos destes, o 
ensino fundamental gratuito, não lhe é exigido o pagamento do salário-educação, na medida em que realiza 
diretamente a função social a que se destina o referido gravame.  
Na verdade, o dispositivo legal hoje existente pretende induzir o empregador – sempre que possível – a prestar 
tal serviço a seus empregados e filhos destes, exonerando-o, para tanto, dos ônus relativos ao salário-educação.  
Equivocadamente, o dispositivo em questão não prevê essa hipótese, já que contempla a possibilidade de as 
empresas poderem abater do salário-educação que seria devido, as despesas relativas a manutenção de escola 
para os empregados e seus dependentes.  
A nosso ver, ou se acrescenta ao dispositivo dessa previsão legal, compatibilizando-o com seu fundamento 
teleológico, ou se o suprime integralmente já que, na verdade, não se trata de matéria que recomende, sob 
quaisquer aspectos, disciplinamento constitucional.  
Parecer:   

   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece ser 
adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03103 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 383  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
O Artigo 383 do Projeto passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei". 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
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Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:03108 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 383  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescer ao Artigo 383 o seguinte Parágrafo Único:  
Art. 383 ....................................  
"Parágrafo Único - O produto da contribuição  
com o salário educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas  
finalidades." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados.  
Parecer:   

   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria infra-constitucional, 
cabendo pois ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do processo legislativo. 
   
   EMENDA:03126 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 383  
Substitua-se o Art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário-educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

Uma sociedade pluralista como a nossa deve sempre fechar as portas para as discriminações em qualquer 
campo. A lembrança dessa Emenda Aditiva é oportuna e vem no mesmo sentido ao pensamento dominante 
como se vê, aliás, logo adiante, na letra “f” do mesmo inciso. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:03241 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   Emenda supressiva: Dispositivo emendado - Art. 379.  
Suprima-se o parágrafo 3o. do art. 379. 
Justificativa: 

Se, como prevê o projeto, em normas anteriores, cabe a extensão progressiva da gratuidade e a eventualidade 
de carência de recursos, não se justifica o caráter absoluto da proibição inserida no preceito em causa. Ademais, 
não é justificável que, para áreas determinadas de pós-graduação, deva ser vedada a estipulação de taxas de 
manutenção, colocando em risco de qualidade de ensino.  
As limitações que se impõem, na matéria, devem ser reguladas em lei ordinária, com a flexibilidade e controle.  
Parecer:   

   Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos de parecer que, neste momento histórico, 
ainda é importante manter a vinculação de recursos pra o ensino, conservando, em suas linhas gerais, o 
dispositivo em vigor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03504 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX,  
Da Ordem Social  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei". 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda um desempenho deficiente, somos de parecer que todos 
os esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve 
ser contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:03804 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 378, § 1o.  
O § 1o. do artigo 383, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 378................................  
§ 1o. - Compete preferencialmente à União  
organizar e oferecer o ensino superior, o ensino  
técnico industrial e agrotécnico de nível médio. 
Justificativa: 
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O ensino técnico de nível médio deve continuar a ser assumido pela União, devendo caber também aqui, como 
nas universidades, maior autonomia no que diz respeito às sugestões didática, administrativa, econômico-
financeira.  
Parecer:   

   O conteúdo da Proposição, atendida pelo Projeto da Comissão de Sistematização, traz desdobramentos que, 
segundo a praxe do direito brasileiro, melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:03808 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 379, no Caput e no § 1o.  
Adicione-se a expressão público, ao final do  
caput do referido artigo que ficará com a seguinte  
redação:  
Art. 379 - A União aplicará..., na manutenção  
e desenvolvimento do ensino público. 
Justificativa: 

Os recursos orçamentários públicos devem ser utilizados no ensino público mantido por União, Estados e 
Municípios.  
Parecer:   

   O Substitutivo acolhe em dispositivo específico, o princípio da dedicação das verbas públicas ao ensino 
público.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03932 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART. 383.  
Dê-se ao artigo 383 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são obrigadas a manter o  
ensino primário gratuito de seus empregados e o  
ensino dos filhos destes, entre os sete e quatorze  
anos, ou a concorrer para esse fim mediante  
contribuição do salário-educação, na forma da lei.  
Parágrafo único - As pessoas jurídicas sem  
fins lucrativos, cuja atividade seja a assistência  
social ou educacional, em qualquer grau, são  
imunes à obrigação ou a contribuição de que trata  
este artigo. 
Justificativa: 

O artigo 383, ora emendado, na sua redação original, transfere do Poder Público para o privado a 
responsabilidade de educação nacional. Tal encargo é próprio do Estado, não sendo dado a ele desonerar-se de 
qualquer obrigação de ordem pública muito menos, a que diz respeito a educação.  
Com a emenda apresentada compatibilizamos o artigo 383 com as normas emanadas dos artigos concernentes 
aos princípios fundamentais, ou seja, o Título I do projeto.  
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência. 
   
   EMENDA:04126 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 379, § 3o.  
O § 3o. do Art. 379 do projeto, passa ter  
a seguinte redação:  
Art. 379. ..................................  
§ 3o. É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais em escolas públicas  
destinadas ao ensino obrigatório. 
Justificativa: 

A proibição de cobrança de taxas ou contribuições educacionais em escolas públicas deve ater-se somente às 
destinadas ao ensino obrigatório que é dever do Estado.  
Parecer:   

   Somos de parecer que o princípio do ensino público e gratuito se sobreleva as restrições em termos de grau ou 
nível de ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04217 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Art. 379 - A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, exclusivamente na manutenção  
desenvolvimento dos sistemas públicos, federais,  
estaduais e municipais.  
§ 1o. - Para efeito de cumprimento do  
dispositivo no "caput" deste artigo, também  
consideradas as receitas provenientes de  
transferências e excluído o auxílio suplementar aos  
educandos.  
§ 2o. - Manter redação  
§ 3o. - Sempre que as dotações do municípios,  
do Distrito Federal e do Estado, foram  
insuficientes para cumprimento da obrigatoriedade  
escolar, a diferença será coberta com recursos  
transferidos pela União, através de fundos  
específicos.  
§ 4o. - É vedada a cobrança de taxas ou  
atribuições educacionais em todas as escolas  
públicas. 
Justificativa: 

As medidas propostas já se evidenciam importantes pelo próprio enunciado.  
Parecer:   

   O entendimento predominante, que também perfilhamos, é de que não é conveniente estabelecer, em sede 
constitucional, percentuais mínimos da receita tributária a serem obrigatoriamente aplicados em Educação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04218 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são obrigadas a recolher e  
contribuição do salário-educação na forma da lei.  
§ Único - Os recursos do salário-educação  
destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento do  
ensino público oficial de 1o. grau, vedado seu  
emprego para qualquer outro fim. 
Justificativa: 

O fortalecimento do ensino básico público e gratuito é questão de prioridade nacional.  
Parecer:   

   A contribuição da Emenda em tela foi acolhida em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04681 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 - C.S.).  
Suprimir do Título IX, Capítulo III, da  
Educação e Cultura, os dispositivos abaixo  
enumerados:  
1. Art. 378, parágrafos 1o. a 4o;  
2. Art. 379, parágrafos 1o. a 3o;  
3. Art. 380 e seu parágrafo único;  
4. Art. 381, incisos I e II e parágrafo único;  
5. Art. 382, art. 388, art. 389;  
6. Art. 386, parágrafos 1o. e 2o;  
7. Art. 387;  
8. Art. 388 e parágrafo único;  
9. Art. 389 e parágrafo único e incisos I e II;  
10. Art. 390, parágrafos 1o. a 3o;  
11. Art. 391; e  
12. Art. 394. 
Justificativa: 

Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto o Art. 371, Art. 372, Art. 373, Art. 374, Art. 375, Art. 377, Art. 
385, Art. 392 e Art. 393.  
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são mais 
apropriadas para lei complementar. Consideramos que não devem ficar “amarrados” ao texto Constitucional, pois 
será muito mais difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, futuramente.  
Parecer:   

   As sugestões oferecidas nesta Emenda são valiosas e algumas foram acolhidas pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:04945 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   

   Dispositivo emendado: Art. 383  
Acrescente-se ao Art. 388, do Anteprojeto  
Constitucional, o seguinte Parágrafo Único:  
Art. 383 - ..................................  
Parágrafo único. As empresas que mantiverem  
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escolas para seus empregados e os filhos, ou  
dependentes destes, ou a eles concederem bolsas de  
estudo, poderão descontar as despesas no  
recolhimento do salário-educação. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05194 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Substituir o "caput" do artigo 379 por:  
"Art. 379 - Anualmente, a união aplicará  
nunca menos de vinte por cento, e os Estados,  
Distrito Federal e os Municípios trinta por cento,  
no mínimo, da receita resultante de impostos, na  
manutenção e desenvolvimento do ensino, com  
publicação no início de cada exercício, dos  
valores e destinação respectivos. 
Justificativa: 

Entre as maiores preocupações nacionais deve estar a educação. Esta proposta busca recuperar os anos de 
desestímulo que tivemos em nosso País (principalmente a partir do golpe militar de 1964, na área educacional e 
melhor preparar o nosso amanhã).  
De 1965 a 1985 houve redução criminosa do percentual da União aplicado na educação. De 12% declinamos 
para 2,9 (no período do Gal Ernesto Geisel). Só o Paraguai e o Haiti aplicaram nas Américas menos que o Brasil. 
Afinal, não se aplica onde não se tem interesse. Por isso devemos mudar, e se o ensino deve ser considerado 
um direito de todos, é dever do Poder Público viabilizar recursos para cumprir tal princípio, com a participação da 
sociedade, definir seus objetivos. 
A melhor concepção e o melhor conteúdo que possamos pretender da educação é fazer dela um caminho de 
transformação, libertação, desenvolvimento da consciência crítica e política, formação integral, democrática e 
solidária dos brasileiros.  
Mas recursos materiais e humanos, os instrumentos indispensáveis para realizar uma caminhada, dependem 
muito de verbas disponíveis.  
Assim, os percentuais desta proposta, além de aumentar o volume de recursos investidos no ensino, objetiva 
uma distribuição mais justa dos encargos educacionais entre as esferas da Federação e uma evolução 
qualitativa e quantitativa do sistema do ensino brasileiro.  
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05457 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   

   Substituir o Artigo 383 e nele acrescentar-lhe um parágrafo, com as seguintes redações:  
Artigo 383 - As empresas industriais e  
comerciais são obrigadas a manter, em cooperação  
com o Poder Público, escolas de aprendizagem para  
menores e cursos de qualificação e aperfeiçoamento  
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para seus trabalhadores.  
Parágrafo único - Excluem-se das contribuições  
sociais fixadas em lei, as despesas com a  
manutenção do sistema de educação para o trabalho  
de que trata este artigo. 
Justificativa: 

Permitir a manutenção do SENAI e SENAC, instituições que já vem prestado excelentes serviços á comunidade 
brasileira. 
Parecer:   

   A Proposição aborda aspectos infraconstitucionais, nos termos da tradição do Direito brasileiro.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05544 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   

   Substitua-se, no "caput" do artigo 379, a  
expressão "manutenção e desenvolvimento do ensino"  
pela expressão "manutenção e desenvolvimento do  
ensino público". 
Justificativa: 

A qualificação do tipo de ensino que deverá ser mantido e desenvolvido pela União é fundamental. Se não ficar 
especificado que se trata do ensino público ficam abertas as portas para interpretações e práticas que acabarão 
permitindo a aplicação das verbas públicas em diferentes áreas do ensino privado.  
Parecer:   

   Tanto a escola pública quanto a privada estão subordinadas a um interesse maior - a universalização do 
ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06013 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: Artigo 383  
O artigo 383 - do projeto passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 383 - As empresas são responsáveis pelo  
ensino fundamental gratuito de seus empregados". 
Justificativa: 

A lei ordinária definirá as formas pelas quais a empresa assegurará o ensino dos empregados e de seus filhos.  
Nos termos do Projeto, as empresas seriam obrigadas a contribuir apenas por intermédio do salário-educação.  
Os que acompanham a sala brasileira, sabem que a experiência do salário-educação não se tem revelado a 
melhor, em carias situações.  
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06036 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
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Texto:   

   Acrescente-se ao art. 383 o seguinte  
"Parágrafo único.- As empresas que mantiverem  
escolas para os seus empregados e os filhos destes  
poderão descontar as despesas do recolhimento do  
salário-educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

O salário-educação decorre de responsabilidade constitucional das empresas comerciais, industriais e agrícolas 
pelo ensino fundamental gratuito de seus empregados e dos filhos destes, conforme dispõe o caput do artigo 
mencionado. Se a própria empresa assume diretamente esta responsabilidade, como acontece na legislação 
atual, assume em geral ônus financeiros e administrativos maiores que o mero pagamento da contribuição social 
em tela. Apesar disto, porém, não poucas empresas estabelecem sua escola ou rede de escolas, primando pela 
sua qualidade. Assim, não há por que impedir, no texto constitucional, que a empresa desconte suas despesas. 
O efeito do dispositivo constante do Projeto de Constituição seria o fechamento de muitas escolas de qualidade, 
deteriorando ainda mais a nossa rede escolar de 1° grau e sobrecarregando o Estado que, com suas 
dificuldades, ainda está longe de conseguir a universalização do ensino fundamental, nos termos da legislação 
em vigor. 
Parecer:   

   O sistema atual já oferece a opção. A emenda proposta poderá representar ajuda às empresas, invertendo a 
situação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06044 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   

   Inclua-se ao Projeto de Constituição, o  
seguinte art. 379, renumerando-se os demais:  
"Art. 379 - Os cursos superiores de graduação  
terão os seus currículos padronizados para todo o  
território nacional.  
Parágrafo Único - Nas transferências de  
alunos, o aproveitamento das matérias cursadas  
será determinado pelos critérios do padrão único  
nacional e não pelos critérios dos desdobramentos  
e enriquecimentos curriculares, previstos nos  
regimentos das instituições de ensino superior." 
Justificativa: 

A necessária autonomia das instituições de ensino superior, especialmente as universidades, no sentido de 
elaborarem os currículos dos seus cursos de graduação, tem dado ensejo a sérios inconvenientes. Com 
frequência, quando os alunos se transferem de uma para outra instituição, até mesmo dentro do seu distrito geo-
educacional ou da sua cidade, são obrigados a uma grande carga horária adicional. Com isto, alonga-se o tempo 
de formação, onerando sensivelmente as profissões a que correspondem os cursos podem ser exercidas em 
todo o País, cumpre resguardar sua unidade básica. Assim, com base em currículos nucleares, a transferência 
de alunos se fará a partir de equivalência da área comum, sendo optativo cursar as demais disciplinas que não a 
integrarem.  
Parecer:   

 Não obstante a boa intenção regulamentadora, a matéria é infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06219 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   

   Suprimam-se os parágrafos 1o. e 3o. do Artigo 379,  
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do Projeto de Constituição do Relator da Comissão  
de Sistematização. 
Justificativa: 

§ 1°) É por demais evidente o teor contido neste parágrafo, quanto à destinação de recursos aos diversos 
sistemas de ensino, o que torna suprimível o mesmo. 
No entanto, o auxílio suplementar aos educandos deve ser mantido, pois há variados casos em que isso se faz 
necessário.  
§ 3°) Também este parágrafo pode ser suprimido, pois se aos Estados compete oferecer ensino público oficial 
gratuito é desnecessário dispor que se proíbem taxas.  
Parecer:   

   Concordamos com a manutenção do § 1o. e a supressão do § 3o., por redundância.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:06222 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 383, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 

O próprio texto da Carta Constitucional manda que a Educação é dever do Estado.  
As empresas comerciais industriais e agrícolas já contribuem com uma enorme carga de tributos e encargos 
fiscais, além de outros ônus destinados aos mais variados programas e fundos criados pela legislação ordinária.  
Assim, qualquer encargo que venha a ser criado deverá sê-lo através de lei ordinária, não havendo necessidade 
de a Constituição explicitá-los em seus dispositivos. 
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06457 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULOS IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo  
ou contribuição com o salário educação, na forma  
da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
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ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06567 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:06810 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda supressiva  
Art. 379 ............................... 
Suprimir, inteiramente, o art. 379. 
Justificativa: 

Não é absolutamente conveniente o estabelecimento de vinculação da receita, sobretudo em percentuais pré-
estabelecidos. Isso reduz consideravelmente a liberdade de planejamento e programação governamental, 
dando-lhes uma rigidez muito disfuncional.  
Parecer:   

   Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos de parecer que, neste momento histórico, 
ainda é importante manter a vinculação de recursos para o ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06954 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado: Artigo 379  
Dê-se ao "caput" do Art. 379 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
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Art. 379 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive a proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento da  
educação e cultura. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   A proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:07105 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Dê-se ao caput do Art. 379 do Projeto a seguinte redação:  
Art. 379 - A União aplicará, anualmente, não  
menos de vinte e cinco por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios trinta por cento,  
no mínimo, das respectivas receitas resultantes da  
arrecadação de impostos, inclusive as provenientes  
de transferências na manutenção e desenvolvimento  
do ensino. 
Justificativa: 

Apesar de todos os esforços dispendidos, continua vergonhosa a situação educacional no País. 
As pesquisas demonstram que permanecem elevados os índices de analfabetismo e, ainda em 1982,  
4.8 milhões de crianças entre 7 e 14 anos não tinham acesso à escola. 
Acreditamos que só investimos maciços de recursos na área, poderá reverter este quadro. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:07484 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 383  
Inclua-se, no Art. 383, do Projeto de  
Constituição, o seguinte Parágrafo único.  
Art. 383 - ..................................  
Parágrafo único. As empresas que mantiverem  
escolas para seus empregados e/ou seus filhos ou  
dependentes destes, ou a eles concederem bolsas de  
estudo, poderão descontar as despesas no  
recolhimento do salário-educação. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria infraconstitucional, 
cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:07521 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescer ao art. 383 o seguinte o Parágrafo único:  
"Parágrafo único - O produto da contribuição  
do salário educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas  
finalidades."" 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados. 
Parecer:   

   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria infraconstitucional, 
cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do processo legislativo. 
   
   EMENDA:07534 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com salário-educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:07605 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado: Artigo 379  
Dê-se ao caput do art. 379 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 379 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
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por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive a proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento da  
educação e cultura. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07904 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo 383, o seguinte  
parágrafo único:  
"Parágrafo único - O produto da contribuição  
com o salário educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas finalidades. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados.  
Parecer:   

   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece ser 
adequadamente considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07924 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUITIVA  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias ou concessão de bolsas de estudo  
ou contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda um desempenho deficiente, somos de parecer que todos 
os esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve 
ser contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:08312 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo Emendado: art. 379.  
Substitua-se o art. 379 e seus três  
parágrafos pelo seguinte preceito:  
Art. 379 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de dez por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte por cento,  
no mínimo, da receita resultante de impostos,  
inclusive a proveniente de transferências, na  
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental  
obrigatório.  
§ 1o. - Para efeito do cumprimento do  
disposto no "caput" deste artigo, serão  
considerados os sistemas de ensino federal,  
estaduais e municipais, excluído o auxílio  
suplementar aos educandos.  
§ 2o.- É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais em todas as escolas  
públicas. 
Justificativa: 

Esse preceito, conforme redigido no “caput” do artigo foi anteriormente apresentado como sugestão, na primeira 
e segunda etapas dos trabalhos desta Constituinte, à nível de Subcomissão.  
Erroneamente distribuída à Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, foi rejeitada em nome da tese 
– defendida pelo Deputado José Serra (relator, na Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças) – de que as 
vinculações entre verbas para certas funções de governo e as receitas tributárias “castram o poder que o 
legislativo deve exercer num regime democrático em relação à utilização de recursos públicos, são tecnicamente 
inadequadas, induzem a distorções e são impróprias a um texto constitucional, que deve fixar disposições 
duradouras, válidas, por exemplo, daqui a cinquenta anos, quando a população brasileira deve crescer de duas a 
três vezes e a nossa economia ser entre vinte e trinta vezes maior”;...”num regime fechado, a vinculação poderia 
ser até aceitável, como caso isolado. Isto ocorreu com a Emenda Calmon, introduzida num contexto marcado 
pela impotência do Legislativo diante do Executivo autoritário” (trechos entre aspas extraídos de artigo do 
Deputado José Serra publicado na “Folha de S. Paulo” – São Paulo, SP, A-2, OPINIÃO, terça-feira, 07.07.1987.) 
Inevitável o embate, em plenário, das teses esboçadas no atual artigo 379 e §§ do Projeto de Constituição, no 
preceito que ora sugerimos como substitutivo (que restringe a vinculação ao ensino fundamental obrigatório, em 
decorrência dos aspectos negativos até hoje verificados com a aplicação da Emenda Calmon) e a tese do 
Deputado José Serra, acolhida por outros constituintes. 
A vinculação de receitas tributárias ao ensino é tese historicamente consagrada, comparecendo nas 
constituições brasileiras de 1934 e 1946 – reconhecidamente democráticas – como expressão de decisão 
política de priorizar a educação, entendida esta como indispensável à formação do cidadão e o aperfeiçoamento 
do regime democrático. As Constituições de 1967 e de 1969 – de conteúdo arbitrário e tecnoburocrático – 
revogaram a vinculação, afinal reintroduzida através da Emenda Calmon, aprovada no apagar das luzes dos 
governos militares. 
Claro está que argumentos técnicos poderão ser aduzidos em defesa da não vinculação de recursos para 
quaisquer fins, inclusive para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas são igualmente numerosas e 
convincentes as razões que justificam a vinculação de percentuais para a educação, no preciso momento em 
que se define a nova constituição do País, bússola que norteará a sociedade brasileira em seus anseios de 
democracia e de justiça social. Cidadãos educados e conscientes, detentores de instrumentos e habilidades 
requeridos pelo mundo que os rodeia, no limiar do século XXI, serão o fundamento dessa sociedade. Nesse 
sentido, daqui a cinquenta anos, qual será a extensão do ensino fundamental obrigatório para uma sociedade 
cuja “população brasileira deve crescer de duas a três vezes e a economia ser entre vinte e trinta vezes maior”? 
Assim, a prioridade que se emprestará à educação não refletirá qualquer interesse corporativo ou classista. Será, 
sobretudo, decisão política que se faz urgente e presente. Pergunta-se o que servirá melhor a essa decisão, a 
vinculação ou a não vinculação? 
A resposta é evidente: somente a vinculação protegerá a educação contra o arbítrio da tecnocracia, impedindo 
fique à mercê de decisões conjunturais, sob a pressão de demandas e conveniências do momento. Com mais 
razão a afirmação é válida em relação ao ensino fundamental obrigatório, pois que o mesmo se destina à parcela 
mais vulnerável e indefesa da sociedade – et pour cause – com menor poder de pressão e nenhum apelo 
eleitoral, as nossas crianças. A vinculação, na verdade, define valores em termos reais e efetivos, quantificando 
recursos e assim refugindo à retórica que tem permeado os textos constitucionais brasileiros, desde 1824, 
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enaltecendo e exigindo a educação, sem prover os meios para viabilizá-la, exceção feita das Constituintes 
referidas. A propósito, assinale-se que na vigência da Carta de 1946, os recursos alocados ao ensino 
mantiveram-se em patamares elevados, diminuindo após a Constituição de 1967, que aboliu a vinculação e 
aumentando com a aplicação da Emenda Calmon, em 1986. 
Nossa tese é, em decorrência, perfeitamente coerente e sustentável. E mais consagrando princípio de 
constituições brasileiras anteriores e de outros Países, os incisos I e II do artigo 275 do Projeto de Constituição 
preceituam sobre o ensino fundamental obrigatório e gratuito (cuja garantia é dever do Estado). Ora, não há 
obrigatoriedade e muito menos gratuidade possível sem a previsão e provisão de recursos para manter e 
desenvolver. 
Mas não é apenas do ponto de vista técnico que nossa tese é defensável, o é também sob o ponto de vista 
substantivo. 
Com efeito, publicações internacionais têm divulgado dados alarmantes que justificam priorizar a vinculação 
constitucional de recursos para a educação fundamental: segundo a UNESCO, o Brasil ocupa 74º lugar no 
percentual do PIB em dispêndios públicos com a educação. E mais: de acordo com a mesma fonte, até 1990, 
somente o Brasil e mais cinco pequenos países da América Central e do Caribe não terão universalizado o 
ensino fundamental no Novo Mundo. A escola pública de 1º grau, entre nós, ocupa de fato, apenas 630 
horas/ano, em média, contra 820 horas/ano na Alemanha; 990 horas/ano na França; 1.440 horas/ano na 
Espanha e assim por diante. 
As tais mazelas – e como decorrência destas – há que ser lembrada a persistência do analfabetismo, em nosso 
País. Autoridades do próprio Ministério da Educação têm assinalado que, mesmo diminuindo lentamente os 
percentuais de analfabetismo no Brasil – caindo de 40% da população, em 1970 para 32%, em 1980 – cresceu o 
seu número absoluto, no decênio, passando de 30 para 32 milhões, de acordo com dados do IBGE. 
Especialmente grave é o fato de que, entre 1979 e 1982, caiu a taxa de escolarização das crianças de 7 a 14 
anos de idade, de 80,6% para 79,0%. Das regiões do País, a mais castigada por esse flagelo é o Nordeste, com 
35% da população acima de 5 anos analfabeta. Ali, em 1984, dois municípios registraram os índices alarmantes 
de 88,0% de analfabetos; ou seja, às portas do ano 2000, de cada 100 pessoas, 12 sabiam ler e escrever. 
Especialistas insistem em que o problema do analfabetismo não é técnico, nem de recursos humanos para 
enfrentá-lo, nem de espaço físico para obrigar classes. É ele, fundamentalmente, problema político, pelas suas 
implicações mais amplas, no sentido de que o acesso ao símbolo gráfico resulta em processo libertador do 
espírito humano. E político, igualmente, no sentido de que somente com a determinação das lideranças políticas 
serão definidos princípios e destinados recursos públicos suficientes para atender à demanda crescente de 
educação.  
De outra parte, sendo o analfabetismo problema antes estrutural que conjuntural, ele se perpetua, na medida em 
que a escola de 1º grau permaneça quantitativa e qualitativamente insatisfatória. Assim, o combate ao 
analfabetismo deve travar-se onde ele começa, ou seja, na escola fundamental, ensejando que se cumpra o 
preceito constitucional de escolaridade obrigatória. 
É oportuno lembrar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece, no art. 26: “Todos têm direito 
à educação. A educação elementar deve ser compulsória”. De outra parte, durante a 39ª sessão da Unesco, 
realizada em 1984, o Brasil aprovou a Resolução nº 74 que, dentre outras indicações, prescreve: “A 
universalização da educação primária não deve levar ao rebaixamento do nível de qualidade da educação. Toda 
criança tem direito a receber educação de boa qualidade e suficiente duração”. 
Ainda que endossando e subscrevendo tais princípios e indicações, o nosso País não os tem posto em prática, 
como bem o demonstra o fato de que, das crianças que logram matricular-se em escolas de 1º grau, 87% não 
concluem a 8º série. A evasão, a repetência, a inadequação dos currículos, a precariedade das escolas são 
faces da mesma trágica realidade: de cada 100 crianças que iniciam estudos regulares, apenas 13 chegam ao 
fim do 1º grau. 
Os problemas da escola fundamental e obrigatória, no Brasil, desdobram-se, portanto, em duas vertentes: a da 
insuficiência, que resulta no crescente analfabetismo; e a da ineficiência, que se traduz na repetência e no 
abandono dos estudos, ao longo dois oito anos do ensino de 1º grau. 
O fato é tanto mais grave, para o Brasil, como Nação, quanto maior tem sido o interesse demonstrado pelos 
países ditos desenvolvidos, em relação a esse nível de ensino, com o que se amplia – de maneira assustadora – 
o abismo educacional e cultural que nos separa das sociedades tecnológica e cientificamente avançadas. 
Em 1984, a Comissão Nacional de Educação Pré-Colegial em Matemática, Ciência e Tecnologia dos Estados 
Unidos apresentou ao povo americano e ao Comitê Nacional de Ciência, impressionante Relatório intitulado: 
Educando os Americanos para o Século XXI. De início, reconhece o documento: “A Nação que dramática e 
corajosamente conduziu o mundo para a idade da tecnologia está falhando em dotar suas próprias crianças com 
os instrumentos exigidos pelo século XXI”. Como resposta a essa constatação, o Relatório propõe um plano de 
ação para melhorar o ensino daquelas matérias, nas escolas americanas de nível elementar e médio, de maneira 
que estas venham a ter o melhor desempenho do mundo, em 1995. Com esse objetivo, insiste em que os 
conhecimentos básicos sejam reforçados, assinalando que, para o século XXI, estes não se restringem à leitura, 
à escrita e à aritmética, mas incluem também comunicação e iniciação científica e tecnológica. E acrescenta, 
textualmente. “esses novos conhecimentos básicos são necessários a todos os estudantes... não somente para 
os cientistas de amanhã; não somente para os talentosos e afortunados; não somente para aqueles que têm a 
excelência como tradição social e econômica... Nossas crianças são o mais importante trunfo do nosso País, 
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elas merecem certamente, a herança que nos foi transmitida... Em 1995, - para todos – o nível de conhecimentos 
em matemática, ciência e tecnologia deverá ser o melhor do mundo, sem sacrificar os direitos americanos de 
escolha pessoal, equidade e oportunidade”. 
Não deixa de ser melancólico constatar que, enquanto nos Estados Unidos as preocupações de políticos e 
educadores voltam-se para o futuro e para a excelência – “não podemos oferecer às nossas crianças a mesma 
educação dos anos 60 para o século XXI”, diz o Relatório – no Brasil ainda relutamos em prover recursos para a 
educação elementar, enfrentando problemas que a oitava economia do mundo já deveria ter resolvido, quais 
sejam os da erradicação do analfabetismo e os da simples suficiência e eficiência da escola obrigatória de 1º 
grau. 
Se a Assembleia Nacional Constituinte não tiver a clarividência e a coragem de assegurar recursos – via 
vinculação de percentuais da receita de impostos, conforme proposto – para que se cumpra o preceito da 
escolaridade obrigatória, a educação fundamental, entre nós, continuará tema de discursos e de dissertações 
acadêmicas, letra morta na nova Carta Magna; e se isso ocorrer permanecerá igualmente inatingível e 
irrealizável o ideal da sociedade democrática e justa que se pretende alcançar, utopia para cuja concretização 
terá faltado a matéria prima indispensável: o cidadão consciente e participante. 
Cumpre ressaltar, ainda, a natureza mínima dos recursos que resultarão da vinculação que se deseja incluída no 
texto constitucional. Parece óbvio que outras receitas lhes serão acrescidas, para atender às despesas como o 
2º grau e com o ensino superior, com os desportos, com a pesquisa educacional e com atividades outras, 
complementares do ensino. Nunca será demais insistir em que a prioridade das prioridades, no campo da 
educação, é o ensino de 1º grau, de cuja qualidade e eficácia dependem os níveis ulteriores de escolaridade. No 
momento em que se privilegia a formação básica do educando, os bons resultados colhidos refletir-se-ão 
favoravelmente, quando do prosseguimento dos estudos, assegurando a progressão harmoniosa da 
aprendizagem.  
De outra parte, há que ser lembrado que as crianças – pela sua característica imaturidade e perícia – não se 
constituem em grupo de pressão, capaz de defender seus próprios interesses. Aos adolescentes e jovens não 
faltarão meios nem élan para assegurarem atendimento às suas reivindicações. Na verdade, o que se constata é 
que na disputa por fatias dos orçamentos, as grandes vitoriosas – sobretudo a nível federal – têm sido as 
Universidades, que detêm mais de 50% dos recursos do Ministério da Educação. Ao insistirmos em que se deva 
reservar a vinculação de recursos ao ensino de 1º grau, tivemos em mente, além de prover recursos para 
atender ao preceito da escolaridade obrigatória, a soma de esforços por mais verbas pela educação – esforços 
dos educadores, administradores e alunos do 2º grau e dos estabelecimentos de ensino superior, os quais não 
mais disputarão com a escola fundamental fatias dos recursos disponíveis. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovado na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:08316 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
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ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08374 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei". 
Justificativa: 

É preciso não duplicar para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimizadora, capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08555 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 caput do art.  
379, do Projeto de Constituição:  
"A União aplicará, anualmente, nunca menos de  
dezoito por cento e os Estados, Distrito Federal e  
Municípios vinte e cinco por cento, da receita  
resultante de impostos, inclusive a proveniente  
de transferência na manutenção e desenvolvimento  
do ensino formal ministrado nas escolas dos  
diversos graus a partir do pré-escolar até às  
Universidades". 
Justificativa: 

Todos reconhecemos que a Educação no Brasil não vai bem. Estamos em plena era de desenvolvimento 
industrial e temos ainda educação patriarcal, escola para filhos de senhores de engenho, livresca, acadêmica 
que não prepara o aluno para os desafios que vai enfrentar na vida.  
Há uma urgente necessidade de se quebrar o perfil acadêmico de educação de 2° grau para aproximar-se de 
outros planos de ensino, agrícola, industrial, artesanal, etc. O ensino técnico é mais caro, exige maiores 
investimentos, daí a razão de propormos o aumento de 13 para 18% da responsabilidade do orçamento da 
União, além do que se propõe que o estado assuma a responsabilidade do ensino pré-escolar.  
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:08604 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 383 o seguinte  
Parágrafo único:  
Art. 383 ....................................  
Parágrafo único: "As empresas que mantiverem  
escolas para seus empregados e filhos destes,  
poderão abater as despesas deste encargo do  
montante que por elas seria devido a título de  
salário educação de acordo com o que dispuser a lei". 
Justificativa: 

Nos casos em que o empregador se disponha a assumir o encargo de promover o ensino fundamental aos seus 
empregados e aos filhos destes, estará realizando diretamente a função social a que se destina o referido 
gravame, devendo, portanto, ser exonerado do ônus relativo ao salário educação.  
Parecer:   

   A proposta de Emenda dispõe sobre conteúdo, cujos desdobramentos jurídicos, segundo a praxe do Direito no 
Brasil, melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08614 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 1o., ao  
art. 379, renumerando-se o atual § 1o. e os  
subsequentes:  
§ 1o. "Os recursos públicos destinados ao  
ensino, serão aplicados nas escolas criadas,  
mantidas e administradas pela União, Estados,  
Municípios, Territórios e Distrito Federal,  
prioritariamente no ensino fundamental  
obrigatório, no técnico-profissional e no ensino  
pré-escolar". 
Justificativa: 

A inovação de nossa proposta, se resume em tornarmos obrigação do Governo o ônus para a manutenção do 
ensino pré-escolar. Entendemos que manter o ensino fundamental obrigatório sob a responsabilidade do 
Governo, sem prevermos que milhares de seus alunos serão de menores que passaram o período pós-creche 
nas ruas, será contribuirmos para o número crescente de menores que abandonam o ensino fundamental em 
seu primeiro ano.  
Parecer:   

   A aplicação de recursos exclusivamente no ensino público conflita com os interesses do ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08637 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   EMENDA MOFIFICATIVA  
Dar nova redação ao artigo 379, assim:  
Art. 379. A União aplicará, anualmente nunca  
menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
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Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive a proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino, garantindo-se à Educação Especial,  
destinada aos deficientes físicos, mentais e  
sensoriais, um quinto desses valores. 
Justificativa: 

Os deficientes físicos, mentais e sensoriais necessitam de educação especial, a qual não poderá ficar sem 
certeza de existência de meios para que ela possa ser efetiva, tanto quanto a Educação tradicional.  
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08731 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
de três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei". 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada consideração quando 
for elaborada a legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08742 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TITULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPITULO III  
DA EDUCAÇÂO E CULTURA  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
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escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada consideração quando 
for elaborada a legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09253 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 383  
Substitua-se o Art. 383 pelo seguinte:  
Art. 383 As empresas comerciais, industriais,  
agrícolas e de prestação de serviços, são  
responsáveis pelo ensino fundamental e pré-escolar  
gratuito de seus empregados e dos respectivos  
dependentes, a partir dos três anos de idade,  
mediante a manutenção de escolas próprias,  
concessão de bolsas de estudo ou contribuição com  
o salário educação, na forma da lei. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09318 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Dê-se aos inciso V do art. 372; incisos I,  
II, IV e VII (inclusive com o acréscimo do § 3o.)  
do art. 373 e o "caput" do art. 379 as seguintes  
redações:  
"Art. 372. ..................................  
V - garantia de salário e condições  
profissionais condignas para os que trabalham na  
escola, nos vários níveis de ensino;  
Art. 373. ..................................  
I - obrigatoriedade e gratuidade do ensino  
fundamental comum e de igual qualidade para todos  
os brasileiros, dos sete aos catorze anos de  
idade; a gratuidade do ensino público fundamental  
compreenderá igualmente todos os jovens e adultos  
excluídos da escola ou que a ela não tenham tido  
acesso na idade própria;  
II - manutenção de escolas públicas gratuitas  
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em todos os níveis de ensino, incluindo também os  
cursos técnicos e agrotécnicos profissionalizantes  
em nível de 1o. e 2o. graus;  
IV - atendimento gratuito e especializado  
tanto aos deficientes físicos, mentais e  
sensoriais, a partir de zero ano de idade, em  
todos os níveis de ensino como aos superdotados;  
VII - a gratuidade do ensino público  
fundamental se estenderá ao material escolar e à  
alimentação básica fornecida pela escola.  
§ 3o. É assegurado a todos os brasileiros, na  
qualidade de pessoa física ou de pessoa jurídica  
constituída, o direito a exigir judicialmente do  
Estado o cumprimento de suas obrigações  
constitucionais para com a educação através do  
mandado de injunção, previsto nesta Constituição.  
Art. 379. A União aplicará anualmente não  
menos de 13% (treze) por cento) e os Estados, o  
Distrito Federal e os Territórios no mínimo 25%  
(vinte e cinco por cento) da receita de impostos  
na manutenção e desenvolvimento do ensino,  
excluídos - para efeito de cálculo - os recursos  
destinados aos programas de assistência ao  
estudante." 
Justificativa: 

A presente sugestão de norma constitucional se atém à formulação dos princípios fundamentais que regerão as 
ações do Estado no que diz respeito à educação. Procurou-se traduzir tais obrigações definindo o universo 
populacional prioritariamente atingido por elas, sobretudo no que se refere à obrigatoriedade e gratuidade do 
ensino fundamental. Explicitou-se a necessidade de previsão e vinculação de recursos para fazer face às 
políticas educacionais. E, finalmente, fez-se uma tentativa de controle constitucional, no sentido de dotar esses 
princípios de força jurídica cogente, superando uma visão meramente programática de seu conteúdo.  
O eixo, onde se articulem os princípios explicitados nos cinco itens do art. 3°, funda-se no dever do Estado de 
universalizar a Educação básica, obrigatória, gratuita, comum e de igual qualidade para todos os brasileiros dos 
sete aos quatorze anos de idade. A “Educação para todos” hoje no Brasil é o mais sério e o mais grave problema 
social, quando sabemos das altas taxas de evasão e repetência (50%), sobretudo nas primeiras séries do 1° 
grau, assim como da falta de acesso de cerca de outros milhões de crianças à escola, excluídas do ensino na 
idade própria à demanda escolar.  
Adotou-se também a duração de oito anos (§ 1° do inciso IX), consagra pela Lei n° 5.692, de 11 de agosto de 
1971 (art. 18), como o período a ser abrangido pela obrigatoriedade do ensino fundamental.  
Embora a lei ordinária tenha assim interpretado o preceito da atual Constituição (art. 176, § 3°, II), que define a 
obrigatoriedade para a idade dos sete anos aos quatorze anos, o Estado brasileiro, ao longo desses últimos 
quinze anos, não criou as condições objetivas para o cumprimento do preceito constitucional, tendo a 
universalização da educação básica de 1° grau permanecido um mito, no dizer do constitucionalista Pinto 
Ferreira.  
Além de enfatizar este ponto, as sugestões aqui oferecidas à Assembleia Nacional Constituinte, focalizam 
também uma série de problemas atinentes às obrigações fundamentais do Estado para com a Educação. Entre 
eles destacam-se: o atendimento às pessoas deficientes, o amparo ao desenvolvimento dos superdotados, as 
condições de trabalho dos profissionais do ensino – professores e técnicos – os quais não mereceram a devida 
atuação em nossa história constitucional e hoje estão a reclamar o seu lugar no esforço presente de construir 
novas estruturas jurídicas para o País.  
Quanto à gratuidade, entendida em sentido mais amplo e ativo, ou seja, no que tange às próprias condições 
pedagógicas e biológicas do educando, compreende a oferta de material escolar e de alimentação básica, 
programas empreendidos com sucesso pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE/MEC),  cuja 
continuidade e aperfeiçoamento estão a merecer a devida e oportuna confirmação. A gratuidade deve estender-
se igualmente, com meta de universalização da educação básica, a todos os jovens e adultos que fazem parte o 
imenso contingente de analfabetos do País (25% da população brasileira/ MEC 1986) e aos que buscam, nos 
cursos profissionalizantes de 1° e 2° graus, uma habilitação para o trabalho produtivo. A anulação pela Lei n° 
7.044/82 da universalização compulsória da profissionalização em nível de 2° grau veio por a claro ainda mais a 
necessidade de encarar-se a preparação para o trabalho com um dos objetivos imprescindíveis da formação 
para o trabalho como um dos objetivos imprescindíveis da formação das gerações de jovens brasileiros. E uma 
Constituição, atenta aos problemas sociais do País, não deixará de incluir este aspecto entre os postulados 
fundamentais dos direitos do cidadão.  
A previsão e vinculação de percentuais do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
e Territórios às despesas com a Educação, retoma os termos da chamada Emenda Calmon (E.C. n° 24/83), 
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inovando, porém, ao propor a exclusão dos recursos, alocados em programas como o da merenda escolar e 
outros de caráter assistencial, do cômputo global dos percentuais fixados pela Constituição. Deste modo, as 
verbas orçamentárias destinar-se-iam preferencialmente à manutenção e ao desenvolvimento das atividades 
específicas do processo pedagógico de ensino e aprendizagem dos educandos na escola, onde deveriam ser 
criadas condições mínimas de funcionamento, incluindo-se aí a remuneração e outros programas de 
aperfeiçoamento a reciclagem do magistério.  
Finalmente, se estabelece o controle constitucional dos preceitos acima formulados, assegurando a todos os 
brasileiros o direito a exigir judicialmente do Estado o cumprimento de suas obrigações para com a Educação. 
Cria-se, através do instrumento jurídico do mandato de injunção uma nova modalidade de ação contra o Estado 
em face sobretudo de uma comprovada omissão na execução da Lei Maior.  
Parecer:   

   O conteúdo da proposição, atendida pelo Projeto da Comissão de Sistematização, traz desdobramentos que, 
segundo a praxe do direito brasileiro, melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09333 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 383 o seguinte:  
Parágrafo único - As empresas com mais de 100  
(cem) empregados manterão escolas próprias ou  
proverão bolsas de estudo para o cumprimento do  
disposto no "caput" deste artigo. 
Justificativa: 

O projeto de Constituição estabelece a responsabilidade das empresas comerciais, industriais e agrícolas pelo 
ensino fundamental gratuito de seus empregados e dos filhos destes, cabendo-lhes pagar o salário-educação na 
forma da lei. Tal dispositivo é louvável ao manter uma contribuição social que tem sido amplamente responsável 
pela expansão da rede escolar de 1° grau. Todavia, é indispensável que as empresas de certo porte se 
comprometam diretamente com a responsabilidade constitucional, já que a tarefa é ciclópica diante do número 
de crianças fora da escola e de adultos que sequer tiveram ou não completaram a escolaridade obrigatória. 
Assim, propomos que as empresas de mais uma centena de empregados provenham escola própria ou bolsas 
de estudo para os empregados e seus filhos na devida faixa etária.  
Parecer:   

   A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada consideração quando 
for elaborada a legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09654 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 383, do Projeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
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Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:09711 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   

   Acrescenta-se ao artigo 383, do Projeto de  
Constituição, da Comissão de Sistematização, o  
seguinte parágrafo único.  
"Parágrafo único. O produto da contribuição  
com o salário educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas  
finalidades." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados.  
Parecer:   

   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria infraconstitucional, 
cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do processo legislativo. 
   
   EMENDA:09816 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 383  
Suprima-se o artigo 383, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização. "As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
filhos de seus empregados a partir de sete anos de  
idade, devendo para isto contribuir com o salário-  
educação na forma da lei". 
Justificativa: 

A disposição do artigo que se pretende suprimir colide e se contrapõe aos dispositivos constantes dos artigos 
371 e 373 e seus incisos do Projeto: 
“Art. 371 – A educação, direito de cada um, é dever do Estado”.  
“Art. 373 – O dever do Estado com o ensino público efetivar-se-á mediante a garante a garantia de:....”. 
Parecer:   

   Considerando a importância do salário-educação, sobretudo para as despesas de investimento no ensino de 
1o grau, somos pela permanência do dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09874 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 383.  
Dê-se ao artigo 383 a seguinte redação:  
Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais, de prestação de serviços e agrícolas  
são obrigadas a manter a educação pré-escolar e o  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
filhos destes do nascimento aos quatorze anos, ou  
a concorrer para aquele fim, mediante contribuição  
tributária, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa: 

Já constitui obrigação das empresas a oferta de condições, em creches próprias ou conveniadas, para a 
amamentação dos filhos das empregadas. 
E também a manutenção do ensino de 1º grau aos filhos de seus trabalhadores (salário-educação). 
O que se pretende, neste artigo, é reunir as duas obrigações (local de amamentação e ensino de 1º grau) 
estendendo a primeira para a faixa etária pré-escolar, conforme diversos movimentos (Pró-Creche, Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, Comissão Nacional da Criança e Constituinte, Conferência Brasileira de 
Educação) têm expresso. A Lei estabelecerá a contribuição tributária, separando percentuais para a creche e 
pré-escola e para o 1º grau. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:10025 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:10164 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   

   O parágrafo 3o. do art. 379 do Projeto de  
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Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
§ 3o. - É vedada nas escolas públicas de 1o.  
e 2o. graus a cobrança de taxas ou contribuições  
adicionais, facultando-se nas instituições  
públicas de educação superior as que se destinem à  
ampliação ou melhoria do ensino básico ministrado  
por aquelas instituições. 
Justificativa: 

No meu entender, instituições públicas de ensino superior poderiam aplicar pequenas taxas, cujo o somatório 
seria suficiente para melhoria do instrumental necessário ao ensino básico desses cursos.  
Parecer:   

   Somos de parecer que o dispositivo analisado, em nível constitucional, não deve comportar ressalvas. 
   
   EMENDA:10176 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   

   No art. 383 do Projeto de Constituição será  
acrescido o parágrafo único que passa a ter a  
seguinte redação:  
"Parágrafo único - O produto da contribuição  
com o salário educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas  
finalidades. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados.  
Parecer:   

   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria infraconstitucional, 
cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do processo legislativo. 
   
   EMENDA:10180 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   

   O "caput" do art. 383 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:10265 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 379 o seguinte:  
§ 4o. - A União, os Estados, os Municípios e  
o Distrito Federal, na forma da lei, assegurarão a  
educação gratuita em todos os níveis, sem prejuízo  
da iniciativa privada". 
Justificativa: 

Não adianta afirmar, pura e simplesmente, que “a educação é um direito de todos e dever do Estado”. É preciso 
que a Lei assegure a gratuidade do ensino, mediante igual esforço financeiro da União, dos Estados e dos 
Municípios, estabelecidos em convênios que atenderão à população escolar que reclama essa formação.  
Parecer:   

   O principio já se insere no Projeto, através da gratuidade de ensino público. 
   
   EMENDA:10294 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescentar ao final do texto do Art. 381 o seguinte:  
...não toquem nos percentuais estipulados no art. 379, e: 
Justificativa: 

Os casos excepcionais devem ser tratados como tais. As verbas públicas da educação já estão comprometidas 
com o ensino público, gratuito, democrático e de boa qualidade.  
Parecer:   

   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria infraconstitucional, 
cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do processo legislativo. 
   
   EMENDA:10462 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei". 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
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esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:10497 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se o parágrafo 2o. do artigo 379 do  
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 

O ensino básico necessita, sem dúvida, de recursos. Mas os próprios investimento no básico vão exigindo 
investimentos crescentes no ensino superior. Além disso, o ensino não é só um direito dos cidadãos, é um 
imperativo da soberania. Os investimentos no ensino superior são vitais se pensamos em alcançar os países 
desenvolvidos. Não investir maciçamente neste setor é garantir o atraso. Consideramos que a supressão deste 
parágrafo dá mais flexibilidade à política de educação.  
Parecer:   

   Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos de parecer que, neste momento histórico, 
ainda é importante manter a vinculação de recursos para o ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10540 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Suprimam-se do art. 379 do Projeto de  
Constituição os parágrafos primeiro e terceiro  
passando a constituir parágrafo único seu  
parágrafo segundo. 
Justificativa: 

Prescreve o art. 379, caput: 
“ A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante dos impostos, inclusive a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”, estabelecendo seus parágrafos 1° e 3° as 
seguintes regras: 
“1° - Para efeito do disposto no “caput” deste artigo serão considerados os sistemas de ensino federal, estaduais 
e municipais, excluído o auxílio suplementar nos educandos”.  
3° - É vedada a cobrança de taxas ou contribuições em todas as escolas públicas”.  
Ora, sal claramente injustificáveis a exclusão de que trata o § 1° e a vedação instituída no § 3° que devem, 
consequentemente, ser eliminadas.  
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosas contribuições que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10700 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
O § 2o. do Art. 379 passa a ter a redação abaixo:  
"A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioridade no atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, nos termos do  
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Plano Nacional de Educação e dos Planos Estaduais  
e Municipais respectivos". 
Justificativa: 

O princípio federativo estruturado pela Constituição exige que sempre se faça referência aos estados e 
municípios, para que não se autorize uma interpretação centralista e autoritária vinculada e tecnocracia de 
Brasília.  
Por outro lado, e norma constante do artigo deve ser uma obrigação para o Estado e para o município, e não 
apenas para a União.  
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10953 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: artigo 383.  
Inclua-se, como § único do artigo 383  
do projeto de Constituição, o que se segue:  
Art. 383. ........................... 
§ Único - A empresa que mantiver  
escolas ou bolsas de estudo para empregados e  
filhos de empregados poderá descontar as despesas  
no recolhimento do salário-educação. 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar a empresa a ministrar o ensino aos empregados e filhos destes, por manutenção de escola, 
o que sairá mais caro, e concessão de bolsas de estudo. É justo que a despesa correspondente seja abatida no 
recolhimento do salário-educação.  
Parecer:   

   A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada consideração quando 
for elaborada a legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11116 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa:  
Modifica-se o § 2o. do art. 379.  
§ 2o. - A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioridade no atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, mediante o  
funcionamento de Centros Integrados de Ensino  
Público, nos termos do Plano Nacional de Educação. 
Justificativa: 

A destinação prioritária dos recursos públicos ao ensino obrigatório e a construção dos Centros Integrados de 
ensino Público assegurarão a milhões de brasileiros as condições mínimas para o aprendizado.  
O índice de repetência nas primeiras séries e as desistências mostram a necessidade da escola de turno único, 
com duração de 8 horas.  
As atuais escolas primárias, tendo em vista as crescentes desigualdades sociais, não atendem satisfatoriamente 
milhões de crianças brasileiras, que para o bom aprendizado necessitam alimentação, assistência médica e 
odontológica, lazer sadio e outras práticas que só a escola integrada pode oferecer.  
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se trata da legislação complementar e ordinária. 
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   EMENDA:11256 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 279 a seguinte redação:  
"Art. 379. A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, dez por cento,  
no mínimo, da receita resultante de impostos  
arrecadados diretamente na manutenção e  
desenvolvimento do ensino." 
Justificativa: 

Educação é prioridade, especialmente em um País, com alto índice de analfabetismo. A arrecadação tributária 
da União é elevada, logo a percentagem de 18% (dezoito por cento) desta tributação será significativa no 
contexto nacional, podendo definir metas e realiza-las com suporte financeiro adequado.  
Já os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com arrecadações menores, não suportariam os 25% (vinte e 
cinco por cento) de suas arrecadações, um quarto, portanto, de suas disponibilidades, para uma única finalidade, 
o ensino. Torna-se necessário reduzir para, no mínimo 10% (dez por cento) este compromisso, pois daria maior 
flexibilidade aos governadores e prefeitos para aplicarem os recursos de acordo com as necessidades peculiares 
a cada situação.  
Eliminamos a arrecadação proveniente de transferência pelo excesso que poderá representar no conjunto das 
arrecadações.  
Parecer:   

   Considerando as razões apresentadas na justificação e o entendimento de grande número de Constituintes, 
entendemos ser válido a inclusão de vinculação de receita especificamente para a educação. Assim, 
consideramos a Emenda como aprovada, em parte, na forma do substitutivo.  
Pela aprovação parcial 
   
   EMENDA:11347 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Art. 379 do Projeto deve ter a seguinte redação:  
Art. A União aplicará anualmente não menos  
de vinte por cento (20%), e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios não menos de vinte e cinco  
por cento (25%) da sua receita resultante de  
impostos e transferência, na manutenção e  
desenvolvimento do ensino público. 
Justificativa: 

O desenvolvimento e a emancipação de uma sociedade são determinados fundamentalmente pelo grau de 
educação e cultura de seu povo, pois, através do processo de conhecimento o cidadão individualmente, e a 
sociedade como um todo, passam a deter as técnicas que lhes possibilitarão vencer os desafios impostos pela 
complexidade da vida moderna. 
Não há no mundo nenhuma nação que seja desenvolvida e livre, e que ao mesmo tempo não possua um alto 
grau de cultura. 
No Brasil, as oligarquias que se sucedem no controle do aparelho de Estado têm demonstrado absoluta 
incompetência na gestão do processo educacional, bem como total ausência de vontade política de propiciar o 
acesso ao processo educacional da grande maioria da população. 
Até recentemente, os gastos com educação, principalmente por parte do governo federal, eram irrisórios, 
mostrando o completo abandono e desprezo à cultura e educação. 
A sugestão visa tornar obrigatória a destinação, por parte da União, de pelo menos vinte por cento da sua receita 
tributária em educação, e desta forma possibilitar que a nação rompa com o processo de servidão a que está 
submetida desde o descobrimento. 
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Da mesma forma distribui-se entre os Estados e os municípios igual obrigação, mantendo-se os atuais 
dispositivos que regulam a matéria. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:11512 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:11661 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 379, caput  
Dê-se ao caput do art. 379 a seguinte redação:  
Art. 379. A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de treze por cento, e aos Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, dos respectivos orçamentos  
globais, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
Justificativa: 

O art. 379 do Projeto de Constituição consagra a histórica contribuição de ilustre Senador João Calmon no que 
diz respeitos aos recursos para o ensino público, elevando ademais de 13 para 18% o índice de cálculo que 
anualmente a União tem que fazer para conveniente manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Se a chamada “Emenda Calmon” já constitui memorável conquista, a elevação proposta do índice é um avanço 
notável e pode ser realmente eficaz instrumento de combate às dificuldades notórias que atropelam hoje o 
ensino público brasileiro.  
Contudo não será essa realidade, se tivermos presente a descentralização tributária que, democraticamente, 
fortalecerá, na Nova República ou Nova Constituição, os Estados e os Municípios, reforçando a Federação e 
rompendo o atual modelo centralizador do Estado.  
A descentralização tributária fatalmente terá que reduzir a receita de impostos que serve, atualmente, de base da 
“Emenda Calmon” e no ensino público terá sua situação muitíssimo agravada, em que pese à elevação do índice 
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de 13 para 18%. E isto principalmente se nos reportamos ao disposto no § 2° do art. 379 no que refere à 
repartição dos recursos públicos.  
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:11869 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se os artigos 383 e 384. 
Justificativa: 

A emenda “enxuga” o texto no Capítulo III, do Título III, do Título IX. 
Parecer:   

   Sendo a justificação em parte precedente, um dos dispositivos foi suprimido. 
   
   EMENDA:12186 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:12302 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
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Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo  
ou contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:12438 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 379  
O art. 309 do Projeto de Constituição passa a  
ter esta redação:  
"Art. 379. A União aplicará nunca menos de  
vinte por cento e os Estados, Distrito Federal e  
Municípios, trinta por cento, no mínimo, da  
receita tributária, inclusive a proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino." 
Justificativa: 

A educação deve ser meta prioritária de todas as administrações, em qualquer tempo e em que nível for de 
governo – federal, estadual e municipal. O Brasil somente conseguirá libertar-se dos opressores grilhões 
econômicos se conquistar, através da pesquisa, do conhecimento e do saber, a sua tão almejada libertação da 
dependência científico-tecnológica.  
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:12492 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
-Capítulo III  
Da Educação E Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
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escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:12537 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 383  
Inclua-se o seguinte dispositivo ao artigo  
383 do Projeto de Constituição:  
"Art. 383 - ................................  
Parágrafo Único - As empresas de que trata o  
caput deste artigo que mantiverem escolas para o  
ensino fundamental ou profissional dos seus  
empregados e dos filhos destes serão incentivadas,  
na forma da lei." 
Justificativa: 

O salário educação decorre da responsabilidade constitucional das empresas pelo ensino fundamental gratuito 
de seus empregados e dos filhos destes.  
Se a própria empresa assume diretamente esta responsabilidade, assume, em geral, ônus financeiros e 
administrativos bem maiores que o mero pagamento do salário-educação.  
Assim, não há porque impedir que a empresa desconte suas despesas do pagamento de qualquer contribuição 
social, mesmo porque, indubitavelmente, primará pela excelente qualidade do ensino dos seus mais próximos.  
Parecer:   

   A simples enunciação programática ou autorização para serem concedidos incentivos fiscais para empresas 
que mantenham ou criem escolas técnicas para formação profissional ou de ensino fundamental, para a geração 
de empregos e o desenvolvimento de regiões pobres, pequenos municípios e faixa de fronteira, ou para a 
construção, ampliação e modernização de unidades armazenadoras de produtos agropecuários, e outros  
semelhantes, não constitui matéria constitucional. 
   
   EMENDA:12656 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva ao artigo 383  
Dê-se ao art. 383 a seguinte redação:  
"As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas concorrerão para a manutenção do  
ensino fundamental através do salário-educação". 
Justificativa: 

A educação fundamental é dever do Estado. A participação empresarial é forma de contribuição para que o 
Estado cumpra melhor esse dever, assegurando-lhe, pelo menos em parte, os recursos necessários.  
Não se justifica, portanto, dizer, como pretende o texto que se visa substituir, que se trata de obrigação das 
empresas. 
Por outro lado, não se justifica impor limite de idade. O importante é facilitar o ensino fundamental a todos os que 
dele necessitam.  
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A empresa não pode ser responsável pelo ensino fundamental do empregado e seus filhos, pois isso criaria 
funções paralelas estranhas a seus objetivos sociais e para os quais ela não tem especialização alguma. A tarefa 
da empresa e outra, tem de gerar empregos, estimular a produtividade. Está a serviço do desenvolvimento 
econômico.  
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   
   EMENDA:13104 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   

   Emenda substitutiva.  
Dispositivo emendado: artigo 383.  
Dê-se ao artigo 383, do projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são obrigadas a manter o  
ensino primário gratuito de seus empregados e o  
ensino dos filhos destes, a partir dos sete anos  
de idade, ou a concorrer para esse fim, mediante  
contribuição do salário-educação, na forma da lei.  
imunes à obrigação ou à contribuição de que trata  
este artigo. 
Justificativa: 

O artigo 383, ora emendado, na sua redação original, transfere do Poder Público para o privado a 
responsabilidade de educação nacional. Tal encargo é próprio do Estado, não sendo dado a ele desonerar-se de 
qualquer obrigação de ordem pública muito menos, a que diz respeito a educação.  
Com a emenda apresentada compatibilizamos o artigo 383 com as normas emanadas dos artigos concernentes 
aos princípios fundamentais, ou seja, o Título I do projeto.  
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13157 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário-educação na forma da lei". 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
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   EMENDA:13299 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com salário educação, na forma da lei". 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
   
   EMENDA:13302 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   

   Suprimam-se o caput do art. 379 e seu § 1o.,  
renumerando-se os §§ 2o. e 3o. como caput e  
parágrafo único. Suprima-se, em decorrência,  
também o item III do art. 75, todos do Projeto de  
Constituição. 
Justificativa: 

Pretende o dispositivo sejam aplicados anualmente, pela União, pelos Estados e Municípios, respectivamente, 
dezoito por cento e vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, inclusive a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, excluído o auxílio suplementar a educandos. 
É sabido que a introdução do mecanismo de vinculação da receita, no texto constitucional, através da Emenda 
Calmon ocorreu num contexto político marcado pela impotência do Legislativo, diante de um Executivo 
autoritário. Impedidos de ter iniciativa legislativa em matéria financeira, aos membros do Congresso Nacional não 
restou outra alternativa que a emenda constitucional para expressar sua inconformidade com o abandono da 
escola pública e a deterioração da qualidade do ensino em todos os níveis.  
Assegurava-se desse modo, a alocação de um mínimo de recursos em áreas de interesse social prioritário, 
considerando-se que falecia ao Poder o Legislativo competência para modificar a alocação dos recursos 
públicos, via projeto de lei orçamentária ou através da posterior alteração desta, após sancionada. 
Foi necessário, assim, inserir na Carta disposições casuísticas que, embora de forma inflexível e, portanto, 
inadequada, assegurassem a esses setores um determinado montante, supostamente suficiente para atendê-los 
em suas prioridades básicas.  
Bem diverso é o quadro desenhado pelo atual Projeto de Constituição. Neste, a participação do Legislativo na 
definição das prioridades nacionais em relação ao gasto público é ampla e inequivocamente assegurada, dentre 
outras formas, pela fixação por lei de diretrizes orçamentárias das prioridades, quantitativos e condições que 
devem reger a elaboração da proposta orçamentária; possibilidade de apresentar emendas à proposta 
orçamentária; condicionamento dos investimentos do setor público a prévia lei autorizativa, que fixará plano 
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plurianual de investimentos, explicitando diretrizes, objetivos e metas, expressiva ampliação da capacidade de 
controle do Legislativo sobre a realização de despesa.  
Desse modo, não mais subsistem os motivos que levaram o legislador a “congelar” em texto constitucional 
percentuais fixos de receita a serem aplicados anualmente na educação, fazendo com que, inclusive houvesse 
uma padronização nacional do percentual para todos os Estados e Municípios, quando coexistem disparidades 
gritantes de necessidade e prioridades, dentre os 4200 Municípios brasileiros, a patentear a inconveniência de 
percentuais rígidos e imutáveis, no tempo e no lugar, diante do dinâmico processo de transformação social e 
econômica, a nível local, regional e nacional.  
A fixação de percentuais pressuporia uma uniformidade e estabilidade do panorama social do País que ignora 
por inteiro as óbvias e mutáveis peculiaridades socioeconômicas. 
Paralelamente, cumpre lembrar que a supressão dos dispositivos apontados importa a supressão de outro, a ele 
vinculado, que penaliza os Municípios que não tiverem aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, submetendo-os a intervenção do Estado. Relativamente a este último 
dispositivo, não é demais assinalar conter ele, automaticamente, duas outras impropriedades: enquanto a 
vinculação pretendida no art. 379 refere-se apenas à receita de impostos, o art. 75, item III, abrange toda receita 
municipal, independentemente de sua origem, enquanto o não comprimento do disposto no art. 379 submeteria o 
Município a intervenção, o mesmo fato, se pratica pela União ou pelo Estado, não resultaria em imposição de 
qualquer penalidade.  
Tais as razões que tornam um imperativo a supressão dos dispositivos visados pela presente Emenda.  
Parecer:   

   Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos de parecer que, neste momento histórico, 
ainda é importante manter a vinculação de recursos para o ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13305 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título IX, Capítulo III, Artigo 379  
Dê-se a seguinte redação do artigo 379:  
Art. 379 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, 25%, no mínimo, dos  
respectivos orçamentos globais, na manutenção e  
desenvolvimento do ensino. 
Justificativa: 

O Art. 11 do anteprojeto constitucional consagra a histórica contribuição do ilustre Senador João Calmon no que 
diz respeito aos recursos para o ensino público, elevando a demais de 13 para 18% índice do cálculo que 
anualmente a União tem que fazer para conveniente manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Se a chamada “Emenda Calmon” já constitui memorável conquista a elevação proposta do índice é um avanço 
notável e pode ser realmente eficaz instrumento de combate às dificuldades notórias que atropelam, hoje o 
ensino público brasileiro.  
Contudo, não será essa realidade, se tivermos presente a descentralização tributárias que, democraticamente, 
fortalecerá, na Nova Constituição, os Estados e do Municípios, fortalecendo a Federação e rompendo com o 
atual modelo centralizador e unitário do Estado.  
A descentralização tributária fatalmente terá que reduzir a receita de impostos que serve, atualmente, de base de 
cálculo da Emenda Calmon” e o ensino público terá sua situação muitíssimo agravada, em que pese à elevação 
do índice de 13 para 18%. 
A presente emenda precisa ser compatibilizada com a de n° 292, desde que aceitamos a proposta do Senador 
João Calmon para que conste da referida a seguinte expressão: “ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição”.  
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:13308 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Título IX, Capítulo III  
Artigo 380  
O Artigo 380 passa a ser o § 4o. do artigo  
379, com a seguinte redação, renumerando-se os  
demais artigos.  
Art. 379 - ....................... 
§ 1o. ............................. 
§ 2o. ............................. 
§ 3o. ............................. 
§ 4o. - A manutenção e desenvolvimento dos  
sistemas de ensino terão como base padrões mínimos  
de qualidade e custos, definidos em lei. 
Justificativa: 

Uma articulação do que era o art. 480 com o 379, que é um restabelecimento da “Emenda Calmon” é 
fundamental. Daí a incorporação do art. 380 ao de 379, sob forma de parágrafo. 
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13346 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - Art. 379 e seus parágrafos.  
Suprimir o art. 379. 
Justificativa: 

O dispositivo colide com outras disposições do Projeto. Prefeitos e Vereadores, saberão melhor aplicar as 
receitas Municipais. 
Parecer:   

   Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos de parecer que, neste momento histórico, 
ainda é importante manter a vinculação de recursos para o ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13503 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Dispositivos Emendados  
Título IX - Da Ordem Social  
Capítulo III - Da Educação e Cultura  
Art. 383 ........................ 
1) Incluir no dispositivo, entre o texto "...  
sete anos de idade" e "devendo para isto...", o  
seguinte: "e até os quatorze". 
Justificativa: 

O período entre sete e quatorze anos é o adequado para a escolarização elementar, não mais se justificando o 
pagamento do salário educação além do tal do crescimento da criança.  
Parecer:   

   Em coerência com o dispositivo relativo ao ensino obrigatório, somos de parecer que a fixação da respectiva 
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faixa etária fique a cargo de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13668 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO BOUCHARDET (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Dê-se ao art. 383 esta redação:  
"art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14069 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
Art. 383. As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de ensino constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo.  
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. 
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   EMENDA:14399 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 383.  
Dê-se ao Caput do artigo do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Artigo 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são obrigadas a manter o  
ensino gratuito de seus empregados e o ensino dos  
filhos destes, entre os sete e quatorze anos, ou a  
concorrer para esse fim, mediante contribuição do  
salário-educação, na forma da lei.  
Parágrafo único - As pessoas jurídicas sem  
fins lucrativos, cuja atividade seja a assistência  
social ou educacional, em qualquer grau, são  
imunes à obrigação ou à contribuição de que trata  
este artigo". 
Justificativa: 

O artigo 383, ora emendado, na sua redação original transfere do poder público para o setor privado a 
responsabilidade da educação nacional. Tal encargo é próprio do Estado, não sendo dado a ele desonerar-se de 
qualquer obrigação de ordem pública muito menos, a que diz respeito à educação.  
Com a emenda apresentada compatibilizamos o artigo 383 com as normas emanadas dos artigos concernentes 
aos princípios fundamentais, ou seja, o Título I do Anteprojeto.  
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14455 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 383:  
"Art. 383 - Ao Estado é facultado o poder de  
estabelecer tributos vinculados à educação." 
Justificativa: 

Em virtude da grande prioridade nacional que deve ser dada à educação, em função dos grandes déficits 
educacionais existentes e ainda considerando-se as grandes incertezas sobre os recursos realmente 
necessários à normalização do atendimento no setor, torna-se imprescindível que a Constituição flexibilize as 
opções do Estado quanto ao financiamento dos meios necessários à universalização do acesso à educação.  
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14666 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - art. 383  
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Acrescente-se ao art. 383 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo:  
Parágrafo Único - O desenvolvimento da  
educação, da cultura, da ciência e da pesquisa em  
geral contará com amplos incentivos fiscais na  
forma da lei. 
Justificativa: 

Não se pode retirar da educação, da cultura, da ciência e da pesquisa a possibilidade de obterem maior volume 
de recursos mediante a concessão de incentivos fiscais. A chamada Lei Sarney vem rendendo, sem dúvida, 
importantes frutos no que se refere à cultura, assegurando-lhe as verbas de que necessita para inúmeras 
finalidades. Isso já foi feito no passado, sempre com bons resultados no que se refere ao aproveitamento dos 
recursos financeiros assim definidos. Essa disposição foi, inclusive, majoritária no âmbito da Subcomissão de 
Educação, Cultura e Esportes que a incluiu em seu Anteprojeto.  
Parecer:   

   A Proposição em causa contraria o princípio da destinação de recursos públicos para o ensino público. 
   
   EMENDA:15038 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva ao Art. 383  
Dê-se ao Art. 383 a seguinte redação  
"As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas concorrerão para a manutenção do ensino  
fundamental através do salário-educação". 
Justificativa: 

A educação fundamental é dever do Estado. A participação empresarial é forma de contribuição para que o 
Estado cumpra melhor esse dever, assegurando-lhe, pelo menos em parte, os recursos necessários.  
Não se justifica, portanto, dizer, como pretende o texto que se visa substituir, que se trata de obrigação das 
empresas. 
Por outro lado, não se justifica impor limite de idade. O importante é facilitar o ensino fundamental a todos os que 
dele necessitam.  
A empresa não pode ser responsável pelo ensino fundamental do empregado e seus filhos, pois isso criaria 
funções paralelas estranhas a seus objetivos sociais e para os quais ela não tem especialização alguma. A tarefa 
da empresa e outra, tem de gerar empregos, estimular a produtividade. Está a serviço do desenvolvimento 
econômico.  
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15090 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao inciso IV do art. 372 e ao § 3o. do  
art. 379 a seguinte redação:  
"Art. 372. - ................... 
IV - gratuidade do ensino público, com  
exclusão do superior, assegurando-se, nesse caso,  
a concessão de bolsas aos estudantes carentes;"  
"Art. 379. - ................... 
§ 3o. - É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais nas escolas públicas,  
exceto as de ensino superior." 
Justificativa: 
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O Artigo 1º do Anteprojeto elaborado pelo Relator da Comissão de Sistematização, relativo à matéria de 
competência da Comissão VIII, estabelece a gratuidade do ensino público em todos os níveis. 
Num país onde o analfabetismo ainda predomina é imperioso prestigiar fundamentalmente o ensino básico, 
concentrando nesse nível, os escassos recursos disponíveis. Em regra, as pessoas que têm acesso ao ensino 
superior gratuito são exatamente àquelas que possuem condições de pagar seus estudos. Os recursos aí 
economizados poderiam beneficiar um maior número de pessoas carentes de ensino básico. Isso não importa, 
como consequência, que os estudantes pobres fiquem impedidos de cursar a Universidade, pois, mediante 
sistema de bolsas de estudos, oferecidas àqueles que comprovem sua incapacidade financeira, é possível 
contornar facilmente essa dificuldade. 
Parecer:   

   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor se situam 
no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:15136 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva ao artigo 383  
Dê-se ao artigo 383 a seguinte redação:  
"As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas concorrerão para a manutenção do ensino  
fundamental através do salário-educação". 
Justificativa: 

A educação fundamental é dever do Estado. A participação empresarial é forma de contribuição para que o 
Estado cumpra melhor esse dever, assegurando-lhe, pelo menos em parte, os recursos necessários. 
Não se justifica, portanto, dizer, como pretende o texto que se visa substituir, que se trata de obrigação das 
empresas. 
Por outro lado, não se justifica impor limite de idade. O importante é facilitar o ensino fundamental a todos os que 
dele necessitam. 
A empresa não pode ser responsável pelo ensino fundamental do empregado e seus filhos, pois isso criaria 
funções paralelas estranhas a seus objetivos sociais e para os quais ela não tem especialização alguma. A tarefa 
da empresa é outra; tem de gerar empregos, estimular a produtividade. Está a serviço do desenvolvimento 
econômico. 
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15638 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   Substitua-se o caput do Art. 379 pelo seguinte:  
Art. 379 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de trinta por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios trinta e cinco  
por cento, da receita resultante de impostos,  
inclusive os provenientes de transferências, na  
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
Justificativa: 

É inconteste a necessidade de aumentar os recursos destinados à Educação em nosso País. 
A carência de verbas se faz sentir até mesmo na remuneração dos professores, tendo esta carência tornando-se 
clara recentemente e com os excessivos e justos movimentos grevistas, das diversas categorias de professores, 
sejam da rede pública ou privada, do primeiro, segundo ou terceiro graus. 
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Acreditamos que a melhor forma de reforçar os orçamentos Educacionais é inserir no texto constitucional norma 
especificando o percentual de 30% (trinta por cento) e 35% (trinta e cinco por cento) da União e dos Estados e 
Municípios. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:15993 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 383 do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 

A matéria deve ser reservada à lei ordinária. 
Parecer:   

   Considerando a importância do salário-educação, sobretudo para as despesas de investimento no ensino de 
1o grau, somos pela permanência do dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16152 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o artigo 379 do Projeto 
Justificativa: 

A matéria respeitante do montante que cada unidade destinará a educação é de sua economia interna. O 
preceito reduz drasticamente a disposição do legislador ordinária e inflexibiliza a elaboração orçamentária, de 
outro lado, trata indiscriminadamente Estados e Municípios tão díspares e variados em necessidades, 
população, meios e demais condições. Por tais razões propõe-se sua supressão. 
Parecer:   

   Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos de parecer que, neste momento histórico, 
ainda é importante manter a vinculação de recursos para o ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16230 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção  
de escolas próprias, concessão de bolsas de estudo  
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ou contribuição com o salário educação, na forma  
da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudos constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16354 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 383  
Substitua-se o artigo 383, do Projeto de  
Constituição, pelo seguinte preceito:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma de lei". 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudos constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16509 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva.  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 148  

 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16650 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: - Art. 379  
Suprimir o artigo 379. 
Justificativa: 

Em duas disposições deste projeto encontra-se colidência com esta disposição. A primeira, que proíbe 
vinculação da receita tributária a órgão, fundo ou despesa, com ressalva da partilha constitucional. A segunda, 
que veda qualquer condição ou restrição ao emprego dos recursos atribuídos na repartição das receitas desta 
Constituição. 
Não fosse só por isso, esta vinculação deve ser excluída porque os Prefeitos e Vereadores, legítimos 
representantes da população local, devem melhor saber onde aplicar as arrecadações. Por outro lado, a 
realidade tem demonstrado que as vinculações impostas têm trazido sérios prejuízos à boa aplicação dos 
dinheiros públicos em despesas prioritárias. 
Dada à diversidade do progresso dos municípios, especialmente pela variedade de seu desenvolvimento 
socioeconômico, torna-se difícil imaginar que o legislador constituinte tenha conhecimento suficiente para suprir 
decisão a ser tomada pela própria população que elegeu os seus representantes. 
Parecer:   

   Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos de parecer que, neste momento histórico, 
ainda é importante manter a vinculação de recursos para o ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16720 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado - Art. 379.  
Alterar a redação para excluir, após a  
palavra "impostos", "inclusive a proveniente de  
transferências", substituindo-se por "arrecadados  
diretamente". 
Justificativa: 

A experiência já demonstrou que o percentual de vinte e cinco por cento para os Municípios é significativo. Se 
acrescentarmos como base para o cálculo as receitas transferidas passará do significativo para o absurdo. 
Assim a vinculação deverá simplesmente recair sobre a receita dos impostos arrecadados diretamente pelos 
municípios. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:16723 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado - Art. 379  
Suprimir o artigo 379. 
Justificativa: 

Em duas disposições deste projeto encontra-se colidência com esta disposição. A primeira, que proíbe 
vinculação da receita tributária a órgão, fundo ou despesa, com ressalva da partilha constitucional. A segunda, 
que veda qualquer condição ou restrição ao emprego dos recursos atribuídos na repartição das receitas desta 
Constituição. 
Não fosse só por isso, essa vinculação deve ser excluída porque os Prefeitos e Vereadores, legítimos 
representantes da população local, devem melhor saber onde aplicar as arrecadações. Por outro lado, a 
realidade tem demonstrado que as vinculações impostas têm trazido sérios prejuízos à boa aplicação dos 
dinheiros públicos em despesas prioritárias. 
Dada à diversidade do progresso dos municípios, especialmente pela variedade de seu desenvolvimento 
socioeconômico, torna-se difícil imaginar que o legislador constituinte tenha conhecimento suficiente para suprir 
decisão a ser tomada pela própria população que elegeu os seus representantes. 
Parecer:   

   Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos de parecer que, neste momento histórico, 
ainda é importante manter a vinculação de recursos para o ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16988 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 379  
Retirar a palavra "Municípios" de onde está,  
e, após o termo "vinte e cinco por cento", incluir  
"e os Municípios, quinze por cento".  
Ainda, excluir "inclusive a proveniente de  
transferências" e substituir por "arrecadados  
diretamente". 
Justificativa: 

Não há dúvida que a atuação dos Municípios na área da educação se realiza em menor grau de intensidade e, 
portanto, de dispêndio. Por conseguinte, devem as municipalidades ter um percentual menor. 
Por outro lado, o próprio texto constitucional veda qualquer condição ou restrição ao emprego dos recursos 
atribuídos na repartição das receitas; decorre, portanto, que a vinculação deverá ser apenas quanto à receita de 
impostos arrecadados pelos entes locais. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:16989 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 379  
Alterar a redação para excluir, após a  
palavra "impostos", "inclusive a proveniente de  
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transferências", substituindo-se por "arrecadados  
diretamente". 
Justificativa: 

A experiência já demonstrou que o percentual de vinte e cinco por cento para os Municípios é significativo. Se 
acrescentarmos como base para o cálculo as receitas transferidas passará do significativo para o absurdo. Assim 
a vinculação deverá simplesmente recair sobre a receita dos impostos arrecadados diretamente pelos 
Municípios. 
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17119 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao art. 383, seu "caput", que passa a esta forma:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas, têm deveres, nos termos  
da lei, para com o ensino fundamental gratuito de  
seus empregados e dos filhos de seus empregados. 
Justificativa: 

Opinamos que inscrever-se na Constituição que as empresas “são responsáveis” parece assustador e, decerto, 
é desnecessário. 
O mesmo efeito se obtém com a fórmula que sugerimos. 
Preferimos de outro lado, que (1) a referência ao salário educação – embora não pacificado, ainda, o caráter 
deste encargo – venha inscrita no Capítulo do SISTEMA TRIBUTÁRIO E (2) não deve constar do texto da 
Constituição que se está a construir a fixação da idade (7 anos), porém deixada esta definição à lei ordinária. 
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17303 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 379  
Retirar a palavra "Municípios' de onde está,  
e, após o termo "vinte e cinco por cento', incluir  
"e os Municípios, quinze por cento".  
Ainda, excluir "Inclusive a proveniente de  
transferências" e substituir por "arrecadados  
diretamente". 
Justificativa: 

Não há dúvida que a atuação dos Municípios na área da educação se realiza em menor grau de intensidade e, 
portanto, de dispêndio. Por conseguinte, devem as municipalidades ter um percentual menor. 
Por outro lado, o próprio texto constitucional veda qualquer condição ou restrição ao emprego dos recursos 
atribuídos na repartição das receitas; decorre, portanto, que a vinculação deverá ser apenas quanto à receita de 
impostos arrecadados pelos entes locais. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:17321 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Alterar a redação do § 1o. do artigo 379, na  
forma como se segue:  
Art. - 379 ..................................  
§1o. - Para efeito do disposto no "caput"  
deste artigo, serão considerados os sistemas de  
ensino federal, estadual e municipal, e o auxílio  
transporte na área rural, excluindo-se os demais  
auxílios suplementares do inciso VII do artigo 373. 
Justificativa: 

A emenda tem a finalidade de garantir recursos vinculados à educação para o fornecimento do auxílio transporte, 
dentro do proposto no novo inciso VII do artigo 373, pois este é considerado parte integrante do direito ao ensino 
público obrigatório e gratuito, não podendo, portanto, ser excluído das verbas oficiais vinculadas, como mero 
auxílio “eventual”. Desta forma, as dotações orçamentárias anuais para o ensino público devem prever os gastos 
com o auxílio transporte, sem o qual o direito ao ensino não se estabelece efetivamente. Deve-se ressaltar que a 
proposta é plenamente viável, uma vez que, por exemplo, um dos maiores sistemas de transporte escolar do 
mundo, feito nos Estados Unidos da América, dispende anualmente de 2 a 3% do orçamento da educação com o 
auxílio transporte a 23 milhões de estudantes e que, no caso brasileiro, o Estado de São Paulo gastou com este 
auxílio apenas 0,5% do seu orçamento de educação em 1984, para transporte diariamente cerca de cem mil 
crianças. Com um pequeno aumento, até atingir de 2 a 3% dos recursos da educação, é possível providenciar 
transporte adequado para a maioria das crianças em cuja região de moradia não haja escola pública de primeiro 
grau. Estes níveis podem ser alcançados por todos os estados da federação, devendo ser estabelecidos em 
legislação complementar estaduais, respeitando as características regionais. Desta forma, apenas os auxílios 
referentes ao material didático e à assistência na área da saúde passam a ser excluídos das dotações oficiais, 
como auxílio “eventuais”. 
Esta emenda foi elaborada com base no parecer do especialista em transporte e educação rural, o engenheiro e 
sociólogo Eduardo Alcântara de Vasconcelos. 
Parecer:   

   A Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada consideração quando 
for elaborada a legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:17451 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   

   Manutenção integral do Artigo 379 do Projeto de Constituição.  
Art. 379 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte por cento,  
no mínimo, da receita resultante de impostos,  
inclusive a proveniente de transferências, na  
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
Justificativa: 

É fundamental o respeito ao princípio dos percentuais fixados no texto da Carta Magna. Trata-se de uma prática 
salutar, que se instaurou desde a Constituinte de 1934, reforçou-se em 1946 e só foi supressa na vigência da 
Carta de 1967, por razões tecnocráticas. 
Se se propõe a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino oficial, considerando-o dever do Estado, sujeito a ação 
civil quando negligenciado, é preciso absolutamente prover a Administração Pública dos meios sólidos e 
constantes para o cumprimento dessa obrigação. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 152  

 

   
   EMENDA:17720 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se, aos seguintes artigos do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
[..] 
Art. 380. - O Poder Público assegurará  
recursos financeiros para a manutenção e  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino, tendo  
como base padrões de qualidade e custos por  
excelência, definidos nos termos da lei.  
Parágrafo 1o. - Para assegurar os padrões de  
qualidade de ensino, a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios deverão garantir  
recursos financeiros necessários à remuneração  
condígna aos profissionais da educação, em todos  
os níveis, de acordo com os princípios  
estabelecidos na alínea V, do artigo 372.  
Parágrafo 2o. - Sempre que as dotações do  
Município e do Estado forem insuficientes para  
atingir os padrões a que se refere o "caput" deste  
artigo, a diferença será coberta com recursos  
transferidos através de fundos específicos,  
respectivamente, pelo Estado e pela União.  
Art. 381. - As verbas públicas serão  
prioritariamente destinadas às Escolas Públicas,  
podendo, atendidas plenamente as necessidades do  
ensino oficial, nas condições da lei e em casos  
excepcionais, ser dirigidas a escolas  
confessionais, filantrópicas ou comunitárias desde que:  
I - ................................  
II - ...............................  
Art. 383. - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
dos filhos de seus empregados a partir dos seis  
anos de idade, devendo, para isto, contribuir com  
o salário-educação, na forma da lei.  
Art. 384. - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são obrigadas a assegurar  
a capacitação profissional de seus trabalhadores,  
inclusive a aprendizagem dos menores, em  
cooperação com o Poder Público, com associações  
empresariais e trabalhistas e com sindicatos.  
Art. 385. - .................................  
Parágrafo único. - ..........................  
I - .........................  
II - ........................  
III - .......................  
IV - .......................  
V - ........................  
VI - .......................  
VII - preservação e desenvolvimento do idioma  
oficial em suas raízes, bem como das línguas  
indígenas e dos distintos falares brasileiros;  
VIII - preservação e ampliação da função  
predominantemente cultural dos meios de  
comunicação social, resguardando a sua condição de  
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fator educacional e seu uso democrático;  
IX - assegurar o uso da censura como fator de  
preservação do social, da cultura e da educação do  
povo brasileiro;  
X - intercâmbio cultural, interno e externo.  
Art. 386. - ........................  
[...] 
Justificativa: 

A presente emenda é contribuição da Associação do Magistério Municipal de Curitiba, através de grupo de 
trabalho designado para o acompanhamento da Assembleia Nacional Constituinte. A preocupação foi a de 
assegurar formas para a melhoria da qualidade do ensino, fundamentadas em três básicos: 
a) ensino fundamental público e gratuito, com duração de nove anos (do pré-escolar à 8ª série); 
b) remuneração condigna aos profissionais da educação; 
c) responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios com relação à previsão de recursos, indispensável a 
que o objetivo proposto seja atingido. 
Os estudos foram desenvolvidos por um período de trinta dias, coordenados por uma Comissão 
democraticamente eleita pelos professores e, posteriormente, submetidos e aprovados em assembleia geral de 
classes. 
Parecer:   

   A proposição em tela apresenta extensa contribuição para o capítulo relativo à educação e cultura. Vários 
aspectos da Emenda acham-se em essência incorporados ao Substitutivo, que, com base nos trabalhos das 
Subcomissões e Comissões temáticas, assim como na contribuição individual dos Senhores Constituintes, 
procura aperfeiçoar o texto do Projeto. Deve-se observar, no entanto, que, embora consideremos de grande  
importância Emendas como a que hora examinamos, o Substitutivo deve levar em conta a hierarquia de normas 
jurídicas e necessidade de elaborar uma Constituição concisa. Assim buscamos sempre que possível incorporar 
na essência os princípios que podem conduzir ao enriquecimento do texto. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17751 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 383 a seguinte redação:  
"As empresas comerciais, industriais,  
agrícolas e de serviços são responsáveis pelo  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
dos filhos destes, utilizando-se do salário-  
educação, na forma da lei;" 
Justificativa: 

Ao incorporar esse dispositivo, a nova Carta consagra o salutar preceito que atribui às empresas comerciais, 
industriais e agrícolas a responsabilidade pela educação (ensino fundamental) de seus empregados e dos filhos 
destes. 
Mesmo assim, restou ausente importante segmento da economia, realidade benéfica e presença marcante na 
vida moderna. Trata-se da atividade de prestação de serviços, tão empresarial quanto o são as empresas 
comerciais, industriais e agrícolas. 
Organizadas, sempre, sob a forma de sociedades comerciais, as empresas prestadoras de serviços, por se 
constituírem realidade jurídica, econômica e social não podem ficar à margem dessa obrigação, que somente 
benefícios acarretam à organização econômica, seja ela comercial, industrial, agrícola ou de serviços. 
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17802 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

   Substitua-se a redação do art. 383 pela seguinte:  
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Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais, de prestação de serviços e agrícolas  
são obrigadas a manter a educação pré-escolar e o  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
filhos destes, do nascimento dos quatorze anos, ou  
a concorrer para aquele fim, mediante recolhimento  
do salário-educação, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa: 

Já constitui obrigação das empresas a oferta de condições, em creches próprias ou conveniadas, para a 
amamentação dos filhos das empregadas. 
E também a manutenção do ensino de 1º grau aos filhos de seus trabalhadores (salário-educação). 
O que se pretende, com esta Emenda, é reunir as duas obrigações (local de amamentação e ensino de 1º grau) 
estendendo a primeira para a faixa etária pré-escolar, conforme diversos movimentos (Pró-Creche, Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, Comissão Nacional da Criança e Constituinte, Conferência Brasileira de 
Educação) têm expresso. 
A Lei estabelecerá a contribuição tributária, separando percentuais para a creche e pré-escola e para o 1º grau. 
Incluiu-se, também, por coerência, as empresas prestadoras de serviços. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17875 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 379, do Projeto de  
Constituição, o seguinte é 4o:  
"Art. 379 - ................................  
..................................................  
§ 4o. - Os recursos federais, estaduais e  
municipais destinados à Educação serão  
imediatamente repassados às Secretarias de  
Educação dos Municípios". 
Justificativa: 

Faz-se necessário o imediato repasse dos recursos financeiros destinados ao ensino, diretamente e aos órgãos 
municipais de Educação, e não às Prefeituras, com o objetivo de assegurar a plena utilização desses montantes 
no setor, a de facilitar a fiscalização pelos Municípios interessados na melhoria do ensino. 
Parecer:   

   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria infraconstitucional, 
cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18056 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda supressiva  
Suprima-se o § 4o., do artigo 196, os artigos 295, 379 e 387. 
Justificativa: 

Os dispositivos cuja supressão está sendo proposta estabelecem vinculações ou regras sobre a entrega pelo 
Poder Executivo de recursos atribuídos no Orçamento a outros Poderes ou a certas funções estatais. 
No caso das vinculações, somente as relativas ao Poder Judiciário e às funções educacionais e culturais 
absorverão, se aprovados os dispositivos mencionados, aproximadamente um terço do total das receias 
públicas. 
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Demais disso, no caso do § 4º do artigo 196, atribui-se um percentual fixo de 5% sobre a receita do Tesouro, 
sem especificá-la. A fixação de um parâmetro uniforme para todos os Estados, com diferentes estruturas de 
receita, gerará distorções, pois nem sempre o custo da função judiciária guarda proporção com a receita própria 
ou transferida da Unidade Federada. 
Na hipótese do artigo 196, trata-se de norma sem precedente nas histórias constitucionais. Além de se tratar de 
matéria que pode perfeitamente ser veiculada por legislação infraconstitucional ou ordinária, não existe qualquer 
razão para a entrega trimestral dos recursos, quando o fluxo de despesas dos Poderes do Estado é mensal, 
como mensal é o ritmo de entrada dos recursos públicos nas três esferas de Governo. 
Parecer:   

   Entendemos que o autor traz uma efetiva contribuição para o aprimoramento do projeto quando sugere a 
supressão do § 4o do art. 196 e do art. 387 e por esta razão consideramos a emenda parcialmente aprovada. 
Quanto ao art. 295 não podemos aprová-lo pois tem o objetivo de garantir ao legislativo os recursos, cuja 
arrecadação é competência do Executivo, para o desenvolvimento de suas funções. O art. 379 procura 
assegurar recursos para a educação, o que pretendemos assegurar, porém com outra redação.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18077 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 379  
Alterar a redação para excluir, após a  
palavra "impostos", "inclusive a proveniente de  
transferências", substituindo-se por "arrecadados  
diretamente". 
Justificativa: 

A experiência já demonstrou que o percentual de vinte e cinco por cento para os Municípios é significativo. Se 
acrescentarmos como base para o cálculo as receitas transferidas passará do significativo para o absurdo. 
Assim a vinculação deverá simplesmente recair sobre a receita dos impostos arrecadados diretamente pelos 
Municípios. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:18114 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 4o., do artigo 196, os artigos 295, 379 e 387. 
Justificativa: 

Os dispositivos cuja supressão está sendo proposta estabelecem vinculações ou regras sobre a entrega pelo 
Poder Executivo de recursos atribuídos no Orçamento a outros Poderes ou a certas funções estatais. 
No caso das vinculações, somente as relativas ao Poder Judiciário e às funções educacionais e culturais 
absorverão, se aprovados os dispositivos mencionados, aproximadamente um terço do total das receias 
públicas. 
Demais disso, no caso do § 4º do artigo 196, atribui-se um percentual fixo de 5% sobre a receita do Tesouro, 
sem especificá-la. A fixação de um parâmetro uniforme para todos os Estados, com diferentes estruturas de 
receita, gerará distorções, pois nem sempre o custo da função judiciária guarda proporção com a receita própria 
ou transferida da Unidade Federada. 
Na hipótese do artigo 196, trata-se de norma sem precedente nas histórias constitucionais. Além de se tratar de 
matéria que pode perfeitamente ser veiculada por legislação infraconstitucional ou ordinária, não existe qualquer 
razão para a entrega trimestral dos recursos, quando o fluxo de despesas dos Poderes do Estado é mensal, 
como mensal é o ritmo de entrada dos recursos públicos nas três esferas de Governo. 
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Parecer:   

   Entendemos que o autor traz uma efetiva contribuição para o aprimoramento do projeto quando sugere a 
supressão do § 4o. do art. 196 e do art. 387 e por esta razão consideramos a emenda parcialmente aprovada. 
Quanto ao art. 295 não podemos aprová-lo pois tem o objetivo de garantir ao Legislativo os recursos, cuja 
arrecadação é competência do Executivo, para o desenvolvimento de suas funções. O art. 379 procura 
assegurar recursos para a educação, o que pretendemos assegurar, porém com outra redação. Pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:18322 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: art. 383.  
Dê-se ao art. 383 a seguinte redação:  
"As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas concorrerão para a manutenção do ensino  
fundamental através do salário-educação." 
Justificativa: 

A educação fundamental é dever do Estado. A participação empresarial é forma de contribuição para que o 
Estado cumpra melhor esse dever, assegurando-lhe, pelo menos em parte, os recursos necessários. 
Não se justifica, portanto, dizer, como pretende o texto que se visa substituir, que se trata de obrigação das 
empresas. 
Por outro lado, não se justifica impor limite de idade. O importante é facilitar o ensino fundamental a todos os que 
dele necessitam. 
A empresa não pode ser responsável pelo ensino fundamental do empregado e seus filhos, pois isso criaria 
funções paralelas estranhas a seus objetivos sociais e para os quais ela não tem especialização alguma. A tarefa 
da empresa é outra; tem de gerar empregos, estimular a produtividade. Está a serviço do desenvolvimento 
econômico. 
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18780 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 379  
Retirar a palavra "Municípios" de onde está  
e, após o termo "vinte e cinco por cento", incluir  
"e os Municípios, quinze por cento".  
Ainda, excluir "inclusive a proveniente de  
transferências" e substituir por "arrecadados  
diretamente". 
Justificativa: 

Não há dúvida que a atuação dos Municípios na área da educação se realiza em menor grau de intensidade e, 
portanto, de dispêndio. Por conseguinte, devem as municipalidades ter um percentual menor. 
Por outro lado, o próprio texto constitucional veda qualquer condição ou restrição ao emprego dos recursos 
atribuídos na repartição das receitas; decorre, portanto, que a vinculação deverá ser apenas quanto à receita de 
impostos arrecadados pelos entes locais. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:18781 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - Art. 379  
Suprimir o artigo 379. 
Justificativa: 

Em duas disposições deste projeto encontra-se colidência com esta disposição. A primeira, que proíbe 
vinculação da receita tributária a órgão, fundo ou despesa, com ressalva da partilha constitucional. A segunda, 
que veda qualquer condição ou restrição ao emprego dos recursos atribuídos na repartição das receitas desta 
Constituição. 
Não fosse só por isso, essa vinculação deve ser excluída porque os Prefeitos e Vereadores, legítimos 
representantes da população local, devem melhor saber onde aplicar as arrecadações. Por outro lado, a 
realidade tem demonstrado que as vinculações impostas têm trazido sérios prejuízos à boa aplicação dos 
dinheiros públicos em despesas prioritárias. 
Dada à diversidade do progresso dos municípios, especialmente pela variedade de seu desenvolvimento 
socioeconômico, torna-se difícil imaginar que o legislador constituinte tenha conhecimento suficiente para suprir 
decisão a ser tomada pela própria população que elegeu os seus representantes. 
Parecer:   

   Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos de parecer que, neste momento histórico, 
ainda é importante manter a vinculação de recursos para o ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18782 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado - art. 379  
Alterar a redação para excluir, após a  
palavra "impostos", "inclusive a proveniente de  
transferências", substituindo-se por "arrecadados  
diretamente". 
Justificativa: 

A experiência já demonstrou que o percentual de vinte e cinco por cento para os Municípios é significativo. Se 
acrescentarmos como base para o cálculo as receitas transferidas passará do significativo para o absurdo. 
Assim a vinculação deverá simplesmente recair sobre a receita dos impostos arrecadados diretamente pelos 
Municípios. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:18974 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO COELHO (PFL/MA) 
Texto:   

   Dê-se ao "caput" do art. 379 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação e acrescente-se o  
seguinte parágrafo ao referido artigo:  
"Art. 379. A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de vinte por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
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por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive a proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
............................................  
- A educação será gratuita nos cursos de  
primeiro e segundo graus e subsidiada por bolsas  
de estudos no curso universitário. 
Justificativa: 

Não chega a mais de dois por mil, o número dos que, concluídos os estudos primários, chegam a obter um 
diploma de curso superior; o ensino técnico é inexistente no primeiro grau e incipiente no segundo; os 
professores ganham salários vergonhosos e até o cultivo da língua portuguesa vem sendo vilipendiado bastando 
lembrar as cacofonias, os erros de concordância e de regência e a preponderância da gíria que se exibem no 
rádio e na televisão. Por isso é necessário que se destinem mais verbas para a educação de nosso povo. 
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosas contribuições que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19081 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Redija-se assim o Art. 383:  
Art. 383 - O ensino fundamental público terá  
como fonte adicional de financiamento a  
contribuição social do salário-educação, a ser  
recolhida pelas empresas, com base na sua folha de  
salários, na forma da lei. 
Justificativa: 

Esta é a redação que melhor se coaduna com o tratamento que deve ser dado ao salário-educação, 
caracterizando-o como contribuição social que é como fonte adicional para o custeio da Educação. 
Parecer:   

   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19253 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: modificar, o Artigo 383 para  
o seguinte texto:  
Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino Maternal, pré-escolar e primeiro grau dos  
filhos dos seus empregados devendo para isso  
contribuir com o salário educação, na forma da lei. 
Justificativa: 

A aplicação do salário educação no ensino maternal e pré-escolar além do 1º grau vem de encontro com a 
necessidade de se ampliar o apoio oficial à infância. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:19435 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Art. 383 a seguinte redação:  
"Art. 383 - As empresas comerciais e  
industriais são obrigadas a assegurar a  
capacitação profissional dos seus trabalhadores,  
inclusive a aprendizagem dos menores, nos termos  
da lei." 
Justificativa: 

Num país em desenvolvimento, onde os processos tecnológicos são mais dinâmicos, nada mais competente do 
que a formação de mão de obra ser administrada pelos empregadores-conhecedores diuturnamente das 
necessidades de capacitação do trabalhador e aprendizado dos menores. 
Dessa forma a “emenda” proposta visa concretizar cada vez mais a classe patronal das responsabilidades de 
aperfeiçoamento e formação de pessoal para atender aos parques comerciais e industriais do país. 
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:19456 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Redija-se assim o caput do artigo 379:  
"Art. 379 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de 18% (dezoito por cento) e os  
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no  
mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do seu  
orçamento total, excluídas as operações de  
crédito, na manutenção, aperfeiçoamento e  
ampliação dos sistemas oficiais de ensino público  
e gratuito. 
Justificativa: 

A previsão dos percentuais apenas sobre a “receita resultante de impostos, inclusive transferências” é 
insuficiente. Em muitos casos, chegou a representar redução em relação ao que o Estado ou Município já 
aplicavam em Educação. Seguramente não era isso o que pretendia o legislador. É preciso corrigir o erro. 
A fórmula que propomos parece ser adequada, pois não chega a exageros, exclui do cálculo toda a Receita 
oriunda de empréstimos ou financiamentos, e se atêm, portanto, à receita orçamentária total, mas não apenas 
aos “Impostos”, que são simplesmente uma parte da Receita Tributária que, por sua vez, é apenas uma parcela 
da Receita Corrente, que, por seu turno, é apenas um pedaço da Receita do Tesouro. 
Parecer:   

   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido aprovada na 
forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:19661 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva; Título IX, da Ordem  
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Social; Capítulo III, da Educação e Cultura  
Substitua-se o art. 383 pelo seguinte:  
"Art. 383 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei". 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitucional medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista que o ensino obrigatório possui ainda desempenho deficiente, somos de parecer que todos os 
esforços nele devem ser concentrados. A educação pré-escolar, sem dúvida de grande alcance social, deve ser 
contemplada com outras fontes de recursos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19906 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - ART. 379  
Suprimir o artigo 379. 
Justificativa: 

Em duas disposições deste anteprojeto encontra-se colidência com esta disposição. A primeira, que proíbe 
vinculação da receita tributária a órgão, findo ou despesa, com ressalva da partilha constitucional. 
A segunda, que veda qualquer condição ou restrição ao emprego dos recursos atribuídos na repartição das 
receitas desta Constituição. 
Não fosse só por isso, essa vinculação deve ser excluída porque os Prefeitos e Vereadores, legítimos 
representantes da população local, devem melhor saber onde aplicar as arrecadações. Por outro lado, a 
realidade tem demonstrado que as vinculações impostas têm trazido sérios prejuízos à boa aplicação dos 
dinheiros públicos em despesas prioritárias. 
Dada a diversidade do progresso dos municípios, especialmente pela variedade de seu desenvolvimento 
socioeconômico, torna-se difícil imaginar que o legislador constituinte tenha conhecimento suficiente para suprir 
decisão a ser tomado pela própria população que elegeu os seus representantes. 
Parecer:   

   Embora considerando a relevante argumentação do Autor, somos de parecer que, neste momento histórico, 
ainda é importante manter a vinculação de recursos para o ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20258 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição  
Suprimam-se os §§ 4o. e 5o. do art. 196, art.  
379 e seu § 1o., o inciso III do art. 75, art.  
387, § 1o. do art. 398 e § 2o. do art. 338. 
Justificativa: 

Os dispositivos mencionados referem-se a vinculações de recursos para o Poder Judiciário, para a Educação, 
para a Cultura e para Ciência e Tecnologia. 
Vinculações não cabem no texto constitucional porque castram o poder que o Legislativo deve exercer num 
regime democrático em relação à utilização dos recursos públicos, especialmente considerando que o atual texto 
prevê ampla participação do Congresso Nacional, mediante a definição de metas e prioridades a cada ano na lei 
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de diretrizes orçamentárias, que orientará a elaboração do orçamento anual. Por outro lado, são tecnicamente 
inadequadas, induzem a distorções e são impróprias a um texto que deve fixar disposições duradouras, válidas, 
por exemplo, daqui a cinquenta anos, quando a população deve crescer de duas a três vezes e a nossa 
economia ser entre vinte e trinta vezes maior. 
Adicionalmente, considerando as disparidades regionais, a adoção de percentuais uniformes para o País, poderá 
representar excesso de aplicação de recursos em alguns Estados e Municípios, em detrimento de outras funções 
básicas do governo, como na saúde, na justiça, etc. 
Parecer:   

   Entendemos que o nobre Constituinte propõe medida salutar e contribui para o aprimoramento do texto 
constitucional.  
Entretanto, considerando o entendimento da maioria dos Constituintes, resolvemos manter algum tipo de 
vinculação para a educação, nos termos do substitutivo. Assim somos pela supressão dos §§ 4o. e 5o. do art. 
196; item III do art. 75; art. 387; § 1o. do art. 398 e § 2 do art. 338.O art. 379 deverá permanecer nos termos do 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20282 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição  
Suprimam-se os Artigos 379, 370 e 414 
Justificativa: 

A concessão de imunidades tributária em termos da lei constitucional, é matéria própria e exclusiva do capítulo 
referente ao Sistema Tributário. Destaca-se que neste capítulo, dada à importância que se atribui a matéria, 
criou-se uma seção específica sobre as “Limitações do Poder Tributar”. Não cabem, assim, dispositivos 
concernentes ao assunto em outros capítulos da Constituição, bem como os casos em que a lei pode prever 
isenção a determinadas atividades, entes ou produtos, não precisam ser inseridos, no texto constitucional, uma 
vez que a lei, complementar ou ordinária, já tem força para tal. 
Parecer:   

   Concordamos com os argumentos apresentados pelo eminente Autor da Emenda, no sentido de serem 
suprimidos os arts. 379, 370 e 414 do Projeto de Constituição.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:20702 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   

   Emenda No. Popular  
Inclui, onde couber, no Capítulo III (Da  
Educação e Cultura), do Título IX (Da Ordem  
social), os seguintes artigos, parágrafos e itens:  
"Art. - A Educação, baseada nos princípios da  
democracia, da liberdade de expressão, da  
soberania nacional e do respeito aos direitos  
humanos é um dos agentes do desenvolvimento da  
capacidade de elaboração e reflexão crítica da  
realidade, visando a preparação para o trabalho e  
a sustentação da vida.  
Art. - O ensino público, gratuito e laico em  
todos os níveis de escolaridade é direito de todos  
os cidadãos brasileiros, sem distinção de sexo,  
raça, idade, confissão religiosa, filiação  
política ou classe social.  
Parágrafo Único - É dever do Estado o  
provimento em todo o território nacional de vagas  
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em número suficiente para atender à demanda.  
Art. - É livre a manifestação pública de  
pensamento e de informação. Sobre o ensino e a  
produção do saber não incidirão quaisquer  
imposições ou restrições de natureza filosófica,  
ideológica, religiosa ou política.  
Parágrafo Único - É proibida toda e qualquer  
forma de censura.  
Art. - O ensino de primeiro grau, com oito  
anos de duração, é obrigatório para todas as  
crianças a partir de sete anos de idade, visando  
propiciar formação básica comum indispensável a  
todos.  
§ 1o. - Cabe aos Poderes Públicos a chamada à  
escola até, no mínimo, 14 anos.  
§ 2o. - é permitida a matrícula no primeiro  
grau a partir de seis anos de idade.  
§ 3o. - O ensino de primeiro grau e gratuito  
será também garantido aos jovens e adultos que na  
idade própria a ele não tiveram acesso.  
§ 4o. - A União assegurará, supletivamente,  
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios  
os meios necessários ao cumprimento da  
obrigatoriedade escolar na forma do caput deste artigo.  
Art. - O ensino de segundo grau constitui a  
segunda etapa do ensino básico e é direito de  
todos. Visa assegurar formação humanística,  
científica e tecnológica voltada para o  
desenvolvimento de uma consciência crítica em  
todas as modalidades de ensino em que se  
apresentar.  
Parágrafo Único - No segundo grau serão  
oferecidos cursos de:  
I - formação geral;  
II - caráter profissionalizante, em que a  
formação geral seja articulada com formação  
técnica de qualidade;  
III - formação de professores para as séries  
iniciais do 1o. grau e da pré-escola.  
Art. - As instituições de ensino e pesquisa  
brasileiras devem ter garantido um padrão de  
qualidade indispensável para que sejam capazes de  
cumprir seu papel de agente da soberania cultural,  
científica, artística e tecnológica do país,  
contribuindo para a melhoria das condições de  
vida, trabalho e participação da população brasileira.  
§ 1o. - As instituições de Ensino Superior  
terão plenamente garantida a sua autonomia  
pedagógica, científica, administrativa e  
financeira.  
§ 2o. - As Instituições de Ensino Superior  
brasileiras serão necessariamente orientadas pelo  
princípio da indissociabilidade do ensino, da  
pesquisa e da extensão.  
Art. - A formação mediante estágios deverá  
propiciar condições de aprendizagem condignas e  
compatíveis com cada área de especialização, na  
forma da lei.  
Art. - O Estado garantirá a todos o direito  
ao ensino público e gratuito através de programa  
sociais, devidamente orçamentados no seu setor  
específico, tais como:  
I - transporte, alimentação, material escolar  
e serviço médico-odontológico nas creches,  
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pré-escolas e escolas de 1o. grau;  
II - bolsas de estudo a estudantes  
matriculados na rede oficial pública, quando a  
simples gratuidade não permitir que continuem seu  
aprendizado.  
Art. - Inclui-se na responsabilidade do  
Estado na forma do artigo inicial:  
I - a oferta de creches para crianças de zero  
a três anos e ensino pré-escolar dos quatro aos  
seis anos;  
II - a garantia de educação especializada  
para os portadores de deficiências físicas,  
mentais e sensoriais em qualquer idade.  
Art. - O ensino, em qualquer nível, será  
obrigatoriamente ministrado na língua portuguesa,  
sendo assegurado aos indígenas o ensino também em  
sua língua nativa.  
Art. - Anualmente a União aplicará nunca  
menos de 13%, e os Estados, o Distrito Federal e  
os Municípios 25% no mínimo, da receita  
tributária, exclusivamente na manutenção e  
desenvolvimento dos sistemas oficiais de ensino,  
na forma da lei.  
§ 1o. - Para fins desse artigo excluem-se as  
escolas e centros de treinamento destinados a fins  
específicos e subordinados a Ministérios,  
Secretarias e empresas públicas, que não o  
Ministério da Educação.  
§ 2o. - É vedada a transferência de recursos  
públicos a estabelecimentos educacionais que não  
integrem os sistemas oficiais de ensino.  
Art. - Serão criados mecanismos de controle  
democrático da arrecadação e utilização dos  
recursos destinados à educação, assegurada a  
participação de estudantes, professores,  
funcionários, pais de alunos e representantes da  
comunidade científica e entidades da classe  
trabalhadora.  
Art. - As empresas comerciais, industriais e  

agrícolas são obrigadas a recolher a contribuição  
do salário-educação, na forma da lei.  
Parágrafo Único - Os recursos do salário-  
educação destinam-se exclusivamente ao  
desenvolvimento do ensino público oficial de 1o.  
grau, vedado seu emprego para qualquer outro fim.  
Art. - Anualmente a União aplicará nunca  

menos de 2% do valor do Produto Interno Bruto em  
atividades de pesquisa científica e tecnológica  
desenvolvida no país.  
Art. - O Estado autorizará a existência de  
escolas particulares, desde que não recebam verbas  
públicas, que estejam segundo padrões de qualidade  
e que sejam subordinadas às normas ordenadoras da  
educação nacional.  
§ 1o. - A existência de escolas privadas  
estará condicionada à observância daquelas normas,  
à garantia aos professores e funcionários da  
estabilidade no emprego, de remuneração adequada,  
de carreira docente e técnico-funcional e da  
participação de alunos, professores e funcionários  
nos organismos de deliberação da instituição, bem  
como a garantia de que a instituição sustentará  
econômica e financeiramente o funcionamento da escola.  
§ 2o. - Cabe aos Poderes Públicos assegurar,  
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através da fiscalização, a observância permanente  
dessas normas e condições, sob pena de suspensão  
da autorização para o funcionamento, sem prejuízo  
das sanções cabíveis, na forma da lei.  
§ 3o. - Os estabelecimentos de ensino  
privado, em funcionamento na data de promulgação  
deste Ato, deverão ajustar-se aos dispositivos  
legais ou terão sua autorização de funcionamento  
suspensa, na forma da lei.  
Art. - Compete à União elaborar Plano  
Nacional de Educação prevendo a participação dos  
Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Art. - A lei regulamentará a responsabilidade  
dos Estados e Municípios na administração de seus  
sistemas de ensino e a participação da União com  
vistas a assegurar padrões de qualidade, na forma  
do artigo inicial.  
Art. - A lei regulamentará a participação da  
comunidade escolar (professores, estudantes,  
funcionários e pais), da comunidade científica e  
das entidades representativas da classe  
trabalhadora em organismos democraticamente  
constituídos para a definição e o controle da  
execução da política educacional em todos os  
níveis (federal, estadual e municipal).  
Art. - A gestão acadêmica, científica,  
administrativa e financeira de todas as  
instituições de ensino de todos os níveis e das  
instituições de pesquisa, além de todos os  
organismos públicos de financiamento de atividades  
de pesquisa, extensão, aperfeiçoamento de pessoal  
docente e desenvolvimento científico e tecnológico  
deverá ser democrática, conforme critérios  
públicos e transparentes.  
§ 1o. - A funções de direção e coordenação  
nas instituições de ensino em todos os níveis e  
nas instituições de pesquisa serão preenchidas  
através de eleições pela comunidade da instituição  
respectiva, sendo garantida a participação de  
todos os segmentos dessa comunidade.  
§ 2o. - A produção, a seleção, a edição e a  
distribuição de material didático sob a  
responsabilidade do poder público devem ser  
submetidas ao controle social e democrático da  
comunidade garantindo-se a representatividade dos  
diferentes pontos de vista, respeitadas as  
especificidades regionais e culturais.  
Art. - As normas de funcionamento e  
supervisão do ensino, fixadas em lei, visarão  
assegurar padrões de qualidade, na forma do artigo  
inicial.  
Art. - A lei estabelecerá em nível nacional,  
princípios básicos das carreiras do magistério  
público para os diferentes níveis de ensino,  
assegurando:  
I - provimento de cargos e funções mediantes  
concurso público de títulos e provas;  
II - salários e condições dignas de trabalho  
e aperfeiçoamento profissional;  
III - estabilidade no emprego, seja qual for  
o regime jurídico;  
IV - aposentadoria com proventos integrais  
aos 25 anos de serviço;  
V - direito irrestrito à sindicalização;  
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VI - condições para a elaboração e aplicação  
do estatuto do magistério municipal em todos os  
municípios que dispuserem de rede própria de  
ensino. Os municípios que não cumprirem o  
estabelecido serão punidos na forma da lei.  
Art. - Integram a receita de impostos dos  
Estados, Distrito Federal e Municípios os tributos  
diretamente arrecadados, bem como aqueles que lhes  
forem transferidos nos termos da lei.  
Art. - Os estabelecimentos privados de ensino  
não serão beneficiados por isenção fiscal de  
qualquer natureza, ficando sujeitos aos mesmos  
impostos que incidam sobre as atividades das  
demais empresas privadas.  
Art. - Os valores das receitas e das despesas  
dos Poderes Constituídos das esferas federal,  
estadual e municipal serão de domínio público no  
que respeita às suas diversas origens e  
finalidades, modos de arrecadação e formas de  
emprego.  
Parágrafo Único - A legislação complementar  
estabelecerá sanções para os casos de violação dos  
mandamentos Constitucionais relacionados nos  
artigos, itens e parágrafos deste capítulo." 
Justificativa: 

O elevado número de subscrições (258.984) à Emenda Popular que defende, entre outras matérias, o ensino 
público gratuito, além da legitimidade dos órgãos representantes dessa causa, como: ANDE, ANDES, ANPAE, 
CPB, CEDES, CGT, UNE, CUT, FASUBRA e FENOE, bem revelam o alto significado dessa proposta de ordem 
educacional, anteriormente defendida no Fórum da Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e 
Gratuito. 
AUTOR: MARIA EDILEUZA DE MELO E OUTROS (258.984 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- CONFEDERAÇÃO DE PROFESSORES DO BRASIL (CPB) 
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR (ANDES) 
- UNIÃO NACIONAL DE ESTUDANTES (UNE) 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR Nº PE-49, de 1987. 
“Dispõe sobre o ensino público gratuito”. 
Entidades Responsáveis: 
- Confederação de Professores do Brasil (CPB) 
- Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES) 
- União Nacional de Estudante (UNE) 
- 12 (doze) outras associações 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 258.984 eleitores, e apresentada por quinze entidades associativas, a presente emenda prevê a 
gratuidade do ensino, em todos os níveis, e estabelece princípios para implementação dessa garantia 
constitucional. 
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus aspectos 
formais, e considerando que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria, atende às exigências 
previstas no art. 24, do Regime Interno, para sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de que esta 
Comissão se manifesta pelo recebimento da Emenda Popular nº PE 00049-1, reservada a apreciação de mérito 
para a ocasião própria. 
Parecer:   

   A Pe-49 consigna nada menos que vinte e quatro artigos, a serem inseridos no capítulo relativo à educação. 
Analisaremos, um a um, ordenados na sequência em que figuram no texto da Proposta.  
1o artigo.  
Expressa princípio que melhor se ajustaria ao contexto de lei de diretrizes e bases, além de se compreender no 
âmbito do que estatuem os artigos 371 e 372 do Projeto.  
Pela prejudicialidade.  
2o artigo  
Encerra o postulado do ensino público, gratuito e laico em todos os níveis, ao lado do comando ao Estado para 
prover vagas suficientes à demanda.  
O Projeto já fez opção pela concomitância do ensino público e da livre iniciativa, não subsistindo argumentos 
ponderáveis que recomendem a alternativa em cogitação.  
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Pela Rejeição.  
3o artigo e parágrafo único  
Tem em vista a liberdade de pensamento e informação, garantias expressas no art. 12, inciso IV, letras D e E 
combinadamente com o art. 372, inciso II, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade.  
4o artigo e parágrafos  
O caput contém regra pertinente ao ensino de primeiro grau de que cuida o art.373, I, do Projeto. Os parágrafos 
1o, 2o, 3o compreendem-se nas disposições do mesmo artigo; a regra proposta no parágrafo 4o é semelhante à 
do art. 378, parágrafo 3o, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade.  
5o artigo e parágrafo Único  
Trata-se de norma reguladora do ensino de 2o grau, que se coaduna com o texto de lei ordinária, no relativo às 
diretrizes e bases da Educação.  
Pela Rejeição.  
6o artigo e parágrafos  
O caput, reportando-se ao papel das instituições de ensino e pesquisa, reproduz norma constante do art. 377, 
inciso II, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade.  
O parágrafo 1o consagra a autonomia das instituições de ensino superior, que nossa tradição e o Projeto 
deferem às universidades.  
Pela Rejeição.  
O parágrafo 2o refere-se à indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, princípio inserto no art. 377, inciso 
I, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
7o artigo  
Não há como erigir em matéria CONSTITUCIONAL a questão do estágio curricular.  
Pela Rejeição.  
8o artigo  
O preceito alinha programas sociais de governo para implementar o direito ao ensino público e gratuito. O cerne 
da proposta não extrapola o que se contém no art. 373, em seus vários incisos, notadamente o I, II, III e VII, art. 
382 e outros.  
Pela Prejudicialidade.  
9o artigo  
Prevê a oferta de creches e educação especial, já explicitada no art. 373, incisos III e IV.  
Pela Prejudicialidade  
10 artigo  
Ensino ministrado na língua portuguesa e, aos indígenas, em sua língua nativa. Idêntico ao art. 375 do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
11 artigo e parágrafos  
Colima a destinação de percentuais da receita tributária da União, Estados, DF e Municípios à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, em bases inferiores às que se contêm no Projeto, art. 379 e parágrafo 1o. No 
parágrafo 2o veda a transferência de recursos públicos aos estabelecimentos particulares, contrariando a opção 
seguida no art. 381, sem razão maior de convencimento.  
Pela Rejeição  
12 artigo  
Prescreve a criação de mecanismos de controle democrático dos recursos destinados à educação. Matéria de lei 
ordinária.  
Pela Rejeição  
13 artigo e parágrafo Único  
Dispõe sobre a contribuição do salário-educação, à semelhança do art. 383 do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
14 artigo  
Delimita o percentual mínimo de 2% do PIB a ser aplicado pela União em atividades de pesquisa científica e 
tecnológica. O Projeto, em seu art. 398, transfere ao legislador ordinário a fixação dos parâmetros a serem 
observados pelas várias esferas de governo, quanto aos respectivos orçamentos.  
Não há estudo aprofundado para permitir uma fixação do percentual proposto.  
Pela Rejeição  
15 artigo e parágrafos  
Permite a iniciativa privada no ensino, excluída das verbas públicas e subordinada às normas ordenadoras da 
educação nacional, algumas das quais explicita nos seus parágrafos  
O projeto corporifica solução de consenso, pela coexistência da escola pública e particular (arts. 371 e 374) e 
admite, sob certos critérios, a destinação de verbas públicas a estabelecimentos particulares. Insubsistem razões 
de maior valia para acolher solução diversa, nesse aspecto.  
Pela Rejeição  
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16 artigo  
Incumbe a União de elaborar o Plano Nacional de Educação, com a participação das demais Unidades 
federativas. O assunto está disciplinado no art. 382 do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
17 artigo  
Determina que a lei regulamentará a responsabilidade dos Estados e Municípios na administração de seus 
sistemas de ensino, com a participação da União. O tema encontra-se em boa moldura no art. 378 e parágrafos 
do Projeto.  
Pela prejudicialidade  
18 artigo e parágrafos  
Prevê a participação, na forma que a lei dispuser, de segmentos da comunidade escolar, científica e de 
trabalhadores em organismos destinados à definição e controle da execução da política educacional em todos os 
níveis. O Projeto, em seu art. 372, inciso I, já consagra o princípio da democratização da gestão do ensino em 
todos os níveis, além de pressupor a colaboração da família e da comunidade (art. 371, parágrafo único). A 
presença tripartite de que cogita a Proposta deverá servir de subsídio ao legislador ordinário, ao regulamentar a 
matéria.  
Pela Rejeição  
19 artigo e parágrafos  
Estabelece que a gestão das instituições de ensino de todos os níveis, bem como dos organismos 
governamentais de financiamento às atividades de pesquisa, aperfeiçoamento do pessoal docente e 
desenvolvimento científico e tecnológico deverá ser democrática e transparente. No parágrafo 1o, quer-se tornar 
efetivo o princípio mediante eleição para as funções diretivas das instituições de ensino e de pesquisa, com  
a participação de todos os segmentos dessa comunidade. No parágrafo 2o, submete-se ao controle da 
comunidade a produção, seleção, edição e distribuição de material didático sob a responsabilidade do poder 
público. Ora, o art. 372, inciso I, do Projeto colima a democratização do ensino, sob várias angulações, inclusive 
no campo da gestão das escolas, assim como toso o capítulo IV do Título IX se ocupa minudentemente da  
política relacionada à ciência e tecnologia. As prescrições constantes dos parágrafos ao artigo proposta 
consubstanciam providências que devem ser refletidas e examinadas com vagas pelo legislador ordinário, 
extrapolando os lindes desejados a um texto constitucional.  
Pela Rejeição  
20 artigo  
Preocupa-se com a qualidade do ensino, a que devem visar as normas da legislação setorial. Idêntica atenção 
mereceu o assunto, nos artigos 374, 377, II, 380, 382 e vários outros preceitos.  
Pela Prejudicialidade  
21 artigo  
Ocupa-se da carreira do magistério público para os diferentes níveis de ensino, especificando direitos e 
garantias que lhe devam ser reconhecidos. A matéria encontra-se bem explicitada no inciso V do art. 372 do 
Projeto, com melhor técnica e adequação formal.  
Pela Prejudicialidade  
22 artigo  
Diz respeito a matéria tributária, equivocamente lançada no capítulo da educação.  
Pela Rejeição  
23 artigo  
Exclui os estabelecimentos de ensino particulares de quaisquer benefícios de isenção fiscal, equiparando-os às 
empresas privadas. O preceito conflita abertamente com o princípio contido na atual Carta e mantido no Projeto, 
ao tratar das limitações do poder de tributar, quando as instituições de ensino sem finalidades lucrativas, 
atendidos os requisitos de lei, gozam, mais do que isenção, de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.  
Não há razão plausível para adotar-se fórmula diametralmente oposta.  
Pela Rejeição  
24 artigo e seu parágrafo único  
Consiste em preceito sobre direito financeiro, matéria orçamentária, redigido com má técnica legislativa, 
estranho ao contexto da educação.  
Pela Rejeição 
 

_________________________________________________________________ 

FASE O 

  
   EMENDA:20874 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   

  Emenda aditiva, supressiva e modificativa.  
Dispositivos emendados: Capítulo III do  
Título IX - "Da Ordem Social" e inciso IV do artigo 222.  
Acresça-se, no Capítulo III - Da Educação e  
Cultura -, do Título IX - "Da Ordem Social" - O  
seguinte artigo, suprimindo o § 3o. do artigo 279,  
por incompatível, e modificando, no que for  
necessário, o inciso IV do artigo 222:  
Art. (...) - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de dez por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte por cento,  
no mínimo, da receita resultante de impostos,  
inclusive a proveniente de transferências, na  
manutenção e desenvolvimento de ensino  
fundamental obrigatório. 
Justificativa: 

O projeto substitutivo do Sr. Relator da Comissão de Sistematização consagra, finalmente, a tese dos 
tecnoburocratas – a não vinculação de receitas de impostos, em nome da “maior liberdade” de planejar as 
despesas! Enfim, sob o manto da demagogia (afinal será o Legislativo que dará a última palavra, dizem eles), os 
planejadores, vão controlar, encastelados em seus gabinetes, a Educação no Brasil. 
A Educação novamente está de luto. Já era de se esperar. 
Um dos lídimos representantes dessa absurda tese afirmou, recentemente: - as vinculações entre verbas para 
certas funções de governo e as receitas tributárias “castram o poder que o legislativo deve exercer num regime 
democrático em relação à utilização de recursos públicos, são tecnicamente inadequadas, induzem a distorções 
e são impróprias a um texto constitucional, que deve fixar disposições duradouras, válidas, por exemplo, daqui a 
cinquenta anos, quando a população brasileira deve crescer de duas a três vezes e a nossa economia ser entre 
vinte e trinta vezes maior”, “num regime fechado, a vinculação poderia ser até aceitável, como caso isolado. Isto 
ocorreu com a Emenda Calmon, introduzida num contexto marcado pela impotência do Legislativo diante do 
Executivo autoritário” (trechos entre aspas extraídos de artigo do Deputado José Serra publicado na “Folha de S. 
Paulo” – São Paulo, SP, A-2, OPINIÃO, terça-feira, 07.07.1987). 
A vinculação de receitas tributárias ao ensino é tese historicamente consagrada, comparecendo nas 
constituições brasileiras de 1934 e 1946 – reconhecidamente democráticas – como expressão de decisão 
política de priorizar a educação, entendida esta como indispensável à formação do cidadão e o aperfeiçoamento 
do regime democrático. As Constituições de 1967 e de 1969 – de conteúdo arbitrário e tecnoburocrático – 
revogaram a vinculação, afinal reintroduzida através da Emenda Calmon, aprovada no apagar das luzes dos 
governos militares. 
Claro está que argumentos técnicos poderão ser aduzidos em defesa da não vinculação de recursos para 
quaisquer fins, inclusive para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas são igualmente numerosas e 
convincentes as razões que justificam a vinculação de percentuais para a educação, no preciso momento em 
que se define a nova constituição do País, bússola que norteará a sociedade brasileira em seus anseios de 
democracia e de justiça social. Cidadãos educados e conscientes, detentores de instrumentos e habilidades 
requeridos pelo mundo que os rodeia, no limiar do século XXI, serão o fundamento dessa sociedade. Nesse 
sentido, daqui a cinquenta anos, qual será a extensão do ensino fundamental obrigatório para uma sociedade 
cuja “população brasileira deve crescer de duas a três vezes e a economia ser entre vinte e trinta vezes maior”? 
Assim, a prioridade que se emprestará à educação não refletirá qualquer interesse corporativo ou classista. Será, 
sobretudo, decisão política que se faz urgente e presente. Pergunta-se o que servirá melhor a essa decisão, a 
vinculação ou a não vinculação? 
A resposta é evidente: somente a vinculação protegerá a educação contra o arbítrio da tecnocracia, impedindo 
fique à mercê de decisões conjunturais, sob a pressão de demandas e conveniências do momento. Com mais 
razão a afirmação é válida em relação ao ensino fundamental obrigatório, pois que o mesmo se destina à parcela 
mais vulnerável e indefesa da sociedade – et pour cause – com menor poder de pressão e nenhum apelo 
eleitoral, as nossas crianças. A vinculação, na verdade, define valores em termos reais e efetivos, quantificando 
recursos e assim refugindo à retórica que tem permeado os textos constitucionais brasileiros, desde 1824, 
enaltecendo e exigindo a educação, sem prover os meios para viabilizá-la, exceção feita das Constituintes 
referidas. A propósito, assinale-se que na vigência da Carta de 1946, os recursos alocados ao ensino 
mantiveram-se em patamares elevados, diminuindo após a Constituição de 1967, que aboliu a vinculação e 
aumentando com a aplicação da Emenda Calmon, em 1986. 
Nossa tese é, em decorrência, perfeitamente coerente e sustentável. E mais consagrando princípio de 
constituições brasileiras anteriores e de outros Países, os incisos I e II do artigo 275 do Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 169  

 

preceituam sobre o ensino fundamental obrigatório e gratuito (cuja garantia é dever do Estado). Ora, não há 
obrigatoriedade e muito menos gratuidade possível sem a previsão e provisão de recursos para manter e 
desenvolver. 
Mas não é apenas do ponto de vista técnico que nossa tese é defensável, o é também sob o ponto de vista 
substantivo. 
Com efeito, publicações internacionais têm divulgado dados alarmantes que justificam priorizar a vinculação 
constitucional de recursos para a educação fundamental: segundo o UNESCO, o Brasil ocupa 74º lugar no 
percentual do PIB em dispêndios públicos com a educação. E mais: de acordo com a mesma fonte, até 1990, 
somente o Brasil e mais cinco pequenos países da América Central e do Caribe não terão universalizado o 
ensino fundamental no Novo Mundo. A escola pública de 1º grau, entre nós, ocupa de fato, apenas 630 
horas/ano, em média, contra 820 horas/ano na Alemanha; 990 horas/ano na França; 1.440 horas/ano na 
Espanha e assim por diante. 
As tais mazelas – e como decorrência destas – há que ser lembrada a persistência do analfabetismo, em nosso 
País. Autoridades do próprio Ministério da Educação têm assinalado que, mesmo diminuindo lentamente os 
percentuais de analfabetismo no Brasil – caindo de 40% da população, em 1970 para 32%, em 1980 – cresceu o 
seu número absoluto, no decênio, passando de 30 para 32 milhões, de acordo com dados do IBGE. 
Especialmente grave é o fato de que, entre 1979 e 1982, caiu a taxa de escolarização das crianças de 7 a 14 
anos de idade, de 80, 6% para 79, 0%. Das regiões do País, a mais castiga por esse flagelo é o Nordeste, com 
35% da população acima de 5 anos analfabeta. Ali, em 1984, dois municípios registraram os índices alarmantes 
de 88, 0% de analfabetos; ou seja, às portas do ano 2000, de cada 100 pessoas, 12 sabiam ler e escrever. 
Especialistas insistem em que o problema do analfabetismo não é técnico, nem de recursos humanos para 
enfrentá-lo, nem de espaço físico para abrigar classes. É ele, fundamentalmente, problema político, pelas suas 
implicações mais amplas, no sentido de que o acesso ao símbolo gráfico resulta em processo libertador do 
espirito humano. E político, igualmente, no sentido de que somente com a determinação das lideranças políticas 
serão definidos princípios e destinados recursos públicos suficientes para atender à demanda crescente de 
educação. 
De outra parte, sendo o analfabetismo problema antes estrutural que conjuntural, ele se perpetua, na medida em 
que a escola de 1º grau permaneça quantitativa e qualitativamente insatisfatória. Assim, o combate ao 
analfabetismo deve travar-se onde ele começa, ou seja, na escola fundamental, ensejando que se cumpra o 
preceito constitucional de escolaridade obrigatória. 
É oportuno lembrar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece, no art. 26: “Todos têm direito 
à educação. A educação elementar deve ser compulsória”. De outra parte, durante a 39ª sessão da Unesco, 
realizada em 1984, o Brasil aprova a Resolução nº 74 que, dentre outras indicações, prescreve: “A 
universalização da educação primária não deve levar ao rebaixamento do nível de qualidade da educação. Toda 
criança tem direito a receber educação de boa qualidade e suficiente duração”. 
Ainda que endossando e subscrevendo tais princípios e indicações, o nosso País não os tem posto em prática, 
como bem o demonstra o fato de que, das crianças que logram matricular-se em escolas de 1º grau, 87% não 
concluem a 8º série. A evasão, a repetência, a inadequação dos currículos, a precariedade das escolas são 
faces da mesma trágica realidade: de cada 100 crianças que iniciam estudos regulares, apenas 13 chegam ao 
fim do 1º grau. 
Os problemas da escola fundamental e obrigatória, no Brasil, desdobram-se, portanto, em duas vertentes: a da 
insuficiência, que resulta no crescente analfabetismo; e a da ineficiência, que se traduz na repetência e no 
abandono dos estudos, ao longo dois oito anos do ensino de 1º grau. 
O fato é tanto mais grave, para o Brasil, como Nação, quanto maior tem sido o interesse demonstrado pelos 
países ditos desenvolvidos, em relação a esse nível de ensino, com o que se amplia – de maneira assustadora – 
o abismo educacional e cultural que nos separa das sociedades tecnológica e cientificamente avançadas. 
Em 1984, a Comissão Nacional de Educação Pré-Colegial em Matemática, Ciência e Tecnologia dos Estados 
Unidos apresentou ao povo americano e ao Comitê Nacional de Ciência, impressionante Relatório intitulado. 
Educando os Americanos para o Século XXI. De início, reconhece o documento: “A Nação que dramática e 
corajosamente conduziu o mundo para a idade da tecnologia está falhando em dotar suas próprias crianças com 
os instrumentos exigidos pelo século XXI”. Como resposta a essa constatação, o Relatório propõe um plano de 
ação para melhorar o ensino daquelas matérias, nas escolas americanas de nível elementar e médio, de maneira 
que estas venham a ter o melhor desempenho do mundo, em 1995. Com esse objetivo, insiste em que os 
conhecimentos básicos sejam reforçados, assinalando que, para o século XXI, estes não se restringem à leitura, 
à escrita e à aritmética, mas incluem também comunicação e iniciação cientifica e tecnológica. E acrescenta, 
textualmente. “esses novos conhecimentos básicos são necessários a todos os estudantes... não somente para 
os cientistas de amanhã; não somente para os talentosos e afortunados; não somente para aqueles que têm a 
excelência como tradição social e econômica... Nossas crianças são o mais importante trunfo do nosso País, 
elas merecem certamente, a herança que nos foi transmitida... em 1995, - para todos – o nível de conhecimentos 
em matemática, ciência e tecnologia deverá ser o melhor do mundo, sem sacrificar os direitos americanos de 
escolha pessoal, equidade e oportunidade”. 
Não deixa de ser melancólico constatar que, enquanto nos Estados Unidos as preocupações de políticas e 
educadores voltam-se para o futuro e para a excelência – “não podemos oferecer às nossas crianças a mesma 
educação dos anos 60 para o século XXI”, diz o Relatório – no Brasil ainda relutamos em prover recursos para a 
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educação elementar, enfrentando problemas que a oitava economia do mundo já deveria ter resolvido, quais 
sejam os da erradicação do analfabetismo e os da simples suficiência e eficiência da escola obrigatória de 1º 
grau. 
Se a Assembleia Nacional Constituinte não tiver a clarividência e a coragem de assegurar recursos – via 
vinculação de percentuais da receita de impostos, conforme proposto – para que se cumpra o preceito da 
escolaridade obrigatória, a educação fundamental, entre nós, continuará tema de discursos e de dissertações 
acadêmicas, letra morta na nova Carta Magna; e se isso ocorrer permanecerá igualmente inatingível e 
irrealizável o ideal da sociedade democrática e justa que se pretende alcançar, utopia para cuja concretização 
terá faltado a matéria prima indispensável: o cidadão consciente e participante. 
Cumpre ressaltar, ainda, a natureza mínima dos recursos que resultarão da vinculação que se deseja incluída no 
texto constitucional. Parece óbvio que outras receitas lhes serão acrescidas, para atender às despesas com o 2º 
grau e com o ensino superior, com os desportos, com a pesquisa educacional e com atividades outras, 
complementares do ensino. Nunca será demais insistir em que a prioridade das prioridades, no campo da 
educação, é o ensino de 1º grau, de cuja qualidade e eficácia dependem os níveis ulteriores de escolaridade. No 
momento em que se privilegia a formação básica do educando, os bons resultados colhidos refletir-se-ão 
favoravelmente, quando do prosseguimento dos estudos, assegurando a progressão harmoniosa da 
aprendizagem. De outra parte, há que ser lembrado que as crianças – pela sua característica imaturidade e 
perícia – não se constituem em grupo de pressão, capaz de defender seus próprios interesses. Aos adolescentes 
e jovens não faltarão meios nem élan para assegurar atendimento às suas reivindicações. Na verdade, o que se 
constata é que, na disputa por fatias dos orçamentos, as grandes vitoriosas, sobretudo a nível federal – têm sido 
as Universidades, que detêm mais de 50% dos recursos do Ministério da Educação. Ao insistirmos em que se 
deva reservar a vinculação de recursos ao ensino de 1º grau, tivemos em mente, além de prover recursos para 
atender ao preceito da escolaridade obrigatória, a soma de esforços por mais verbas pela educação – esforços 
dos educadores, administradores e alunos do 2º grau e dos estabelecimentos de ensino superior, os quais não 
mais disputarão com a escola fundamental fatias dos recursos disponíveis. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21927 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Acrescentar artigo 280  
Acrescente-se o Artigo 280 ao substitutivo do  
Relator, alterando-se a numeração do Art. 280 e  
subsequentes:  
Art. 280 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive a proveniente da  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
Parágrafo Único - Para efeito do cumprimento  
do disposto no "caput" deste artigo, serão  
considerados os sistemas de ensino federal,  
estaduais e municipais, excluído o auxílio  
suplementar aos educandos. 
Justificativa: 

Os recursos destinados à educação, necessariamente, devem estar disciplinados no texto constitucional, sob 
pena de vermos amanhã um país de analfabetos. 
A experiência nos mostrou que enquanto não havia um dispositivo constitucional normatizando o assunto a 
educação nunca foi atendida como deveria. 
A exclusão do Artigo 379 do Projeto de Constituição, significa a supressão do atual parágrafo 4º do Artigo 176, 
conquista realizada em 1983 após muitos e muitos anos de trabalho. 
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Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de recursos de impostos como meio de assegurar recursos  
mínimos para a manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22009 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 280 a seguinte redação:  
Art. 280 - O Poder Público assegurará  
recursos financeiros para a manutenção e  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e  
pesquisa obrigando-se a união a aplicar,  
anualmente, pelo menos dezoito por cento, e os  
Estados e Municípios nunca menos de vinte por  
cento, dos recursos provenientes de impostos, e  
transferências. 
Justificativa: 

A manutenção de limites mínimos de recursos orçamentários para financiar a educação e a pesquisa no País é 
de fundamental importância para garantir que os princípios defendidos na atual carta magna não sejam “letra 
morta” como o foram nas constituições anteriores. 
O Estado investiu em muitas atividades não essenciais, passou a competir com a livre iniciativa, em setores os 
mais irrelevantes ao desenvolvimento do País, e não assegurou o princípio básico de educação primária gratuita 
a todos os brasileiros. Para evitar que tal fato ocorra novamente devemos deixar expressa na nova constituição 
que a prioridade para a educação é um anseio real da nação brasileira. 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de recursos de impostos como meio de assegurar recursos  
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22010 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 283 a seguinte redação:  
Art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o salário  
educação, na forma da lei, e o Plano Nacional de  
Educação definirá os percentuais de recursos  
destinados ao ensino técnico e agrotécnico  
profissionalizante, em nível de 1o. e 2o. graus,  
gratuitos, visando assegurar a capacitação  
profissional nos diversos níveis educacionais. 
Justificativa: 

A necessidade de melhorar o ensino técnico no País é reconhecida por todos. A bem-sucedida experiência do 
SENAI coloca em evidência a necessidade de uma educação voltada para o trabalho em um país onde a mão-
de-obra é tão pouco qualificada e o mercado tão compensador para qualquer técnico realmente especializado. 
Até o presente projeto nenhum dispositivo foi incluído no texto constitucional fazendo menção a tão importante 
setor da educação a capacitação da mão-de-obra. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22253 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA TITULO IX  
DA ORDEM SOCIAL CAPITULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 283:  
"art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes". 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22569 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   

   Emenda (supressiva) Título IX - Capítulo III  
Suprima-se do texto do art. 280 a palavra  
"mínimos".  
Suprima-se do texto do art. 280 a palavra  
"mínimos". 
Justificativa: 

A redação do Projeto, ao invés de proteger o estabelecimento público, terminará por prejudicá-lo. Se o Estado só 
se compromete com padrões “mínimos” de qualidade e de custos, que será feito da qualidade do ensino? E que 
é um padrão mínimo? Como estabelecê-lo, por exemplo, para um curso de medicina? 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação da receita de impostos como meio de assegurar recursos para 
o ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22652 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 283, do  
Substitutivo da Comissão de Sistematização:  
"Art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei." 
Justificativa: 
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É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22683 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa do Art. 283 do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização.  
Dê-se ao art. 283 do Substitutivo do Relator,  
a seguinte redação:  
"Art. 283 As empresas comerciais, industriais  
e agrícolas contribuirão com o salário-educação  
para o ensino primário gratuito dos seus  
empregados e respectivos dependentes, na forma  
da lei." 
Justificativa: 

O dispositivo emendado, da forma como se acha redigido, contém o risco de favorecer o desvirtuamento, por 
meio da legislação ordinária, da finalidade para a qual se criou o chamado salário-educação. 
Dai a presente proposta. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22800 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   

   Acrescentem-se 2 (dois) parágrafos ao Artigo  
280, do Projeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização:  
"Art. 280 .............................. 
§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatais  
congêneres." 
Justificativa: 

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o sistema de 
bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem alternativa onde esta não 
existir. 
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio. 
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22801 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 283, do Substitutivo  
do Relator do Projeto de Constituição, da Comissão  
de Sistematização, o seguinte parágrafo único.  
"Parágrafo único - O produto da contribuição  
com o salário educação será administrado, em cada  
unidade federada, por instituição criada pelas  
empresas optantes, para atender a suas finalidades." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplicação dos 
recursos, para racionalização de gastos e otimização de resultados, permitindo ainda que os recursos 
permaneçam na mesma região onde são gerados. 
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22852 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: como art. 283.  
O art. 283 do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 283 - As empresas comerciais e  
industriais são obrigadas a manter, em cooperação,  
escolas de aprendizagem para menores e cursos de  
qualificação e aperfeiçoamento para seus  
trabalhadores.  
E renumere-se os artigos seguintes. 
Justificativa: 

Tem a presente emenda a finalidade de permitir a continuação de serviços, hoje considerados exemplares, como 
os que vêm sendo prestados pelo SENAC e SENAI. 
Tal como dispõe o atual Projeto, essas instituições e suas congêneres terão que incorporar-se ao Fundo 
Nacional de Seguridade Social, com inegáveis prejuízos para sua eficiência e, consequentemente, para o 
trabalhador e sua família. 
Se estamos buscando o aperfeiçoamento político, social e econômico, medidas destruidoras como a contida no 
art. 283 do Projeto de Constituição devem ser rejeitados ou modificadas, especialmente quando se trata de 
preservar serviços especializados que vêm atendendo plenamente às necessidades do setor de aprendizagem 
profissional. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda contém desdobramentos jurídicos que melhor se coadunam com a legislação 
complementar e ordinária, devendo ser objeto de análise em etapa posterior do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23178 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
- incluir no Capítulo III da Educação, do  
Título IX, o seguinte dispositivo, onde couber:  
Art. - A União aplicará anualmente não menos  
de vinte por cento (20%), e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios não menos de vinte e cinco  
por cento (25%) da sua receita resultante de  
impostos e transferência, na manutenção e  
desenvolvimento do ensino público. 
Justificativa: 

O desenvolvimento e a emancipação de uma sociedade são determinados fundamentalmente pelo grau de 
educação e cultura de seu povo, pois, através do processo de conhecimento o cidadão individualmente, e a 
sociedade como um todo, passam a deter as técnicas que lhes possibilitarão vencer os desafios impostos pela 
complexidade da vida moderna. 
Não há no mundo nenhuma nação que seja desenvolvida e livre, e que ao mesmo tempo não possua um alto 
grau de cultura. 
No Brasil as oligarquias que se sucedem no controle do aparelho de Estado têm demonstrado absoluta 
incompetência na gestão do processo educacional, bem como total ausência de vontade política de propiciar o 
acesso ao processo educacional de grande maioria da população. 
Até recentemente, os gastos com educação, principalmente por parte do governo federal, eram irrisórios, 
mostrando o completo abandono e desprezo a cultura e educação. 
A sugestão visa tornar obrigatória a destinação, por parte da União, de pelo menos vinte por cento da sua receita 
tributária em educação, e desta forma possibilitar que a nação rompa com o processo de servidão a que está 
submetida desde o descobrimento. 
Da mesma forma distribui-se entre os Estados e os Municípios igual obrigação, mantendo-se os atuais 
dispositivos que regulam a matéria. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte com sua emenda assegurar recursos para a manutenção e desenvolvimento do 
ensino. É também nossa juntamente com inúmeros outros Constituintes, e é por isso que o art. 222 combinados 
com o art. 280 tem redação com o mesmo objetivo.  
Assim consideramos aprovada parcialmente a emenda, nos termos da redação dos dispositivos citados. 
   
   EMENDA:23285 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 283 pelo seguinte:  
"Art. 283. - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e dos respectivos dependentes, a partir  
dos três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário-educação na forma da lei." 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui matéria descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23288 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se parágrafo único ao Art. 283 do  
Substitutivo com a seguinte redação:  
"O Poder Público incentivará e apoiará as  
empresas que mantenham em funcionamento escolas  
técnicas para a formação profissional." 
Justificativa: 

A obrigação de o Poder Público incentivar e apoiar as empresas que mantenham em funcionamento escolas 
técnicas para a formação profissional deve ser matéria prioritária no novo texto constitucional, tendo em vista a 
importância socioeconômica de que se reveste. 
Sem dúvida que a formação profissional é um dos meios mais fáceis de resolver a maioria dos problemas 
brasileiros, tais como o desempenho, o nível de renda, a socialização do trabalho, a criminalidade, o menor em 
situação irregular e o próprio problema da família em sua integridade. 
A medida proposta tem também o condão de transferir recursos públicos, sem burocracia, para a formação 
técnico-profissional, constituindo-se em importante instrumento para que o Estado possa desincumbir-se de sua 
obrigação constitucional de assistir à família, à educação, à ciência e à tecnologia. 
Parecer:   

   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo 
ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23293 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 283 a seguinte redação:  
"Art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes". 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23614 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 283:  
Art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
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propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes." 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23989 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 283:  
"art. 283 - As mesmas empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes". 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24270 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Título IX do  
Substitutivo do Relator  
O Título IX do Substitutivo do Relator passa  
a ter a seguinte redação:  
"Título IX  
Da Ordem Social  
[...] 
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Art. 199. A educação, direito de cada um e  
dever do Estado, será promovida e incentivada por  
todos os meios, com a colaboração da família e da  
comunidade, visando ao pleno desenvolvimento da  
pessoa e ao compromisso do ensino com os  
princípios da liberdade, da democracia, do bem  
comum e do repúdio a todas as formas de  
preconceito e de discriminação, inspirando-se nos  
seguintes princípios:  
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I - democratização do acesso, permanência e  
gestão do ensino em todos os níveis;  
II - liberdade de aprender, ensinar,  
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o  
saber;  
III - pluralismo de ideias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas, com gratuidade do  
ensino público em todos os níveis;  
IV - valorização dos profissionais do ensino  
em todos os níveis, garantida a estruturação de  
carreira nacional, com concursos para início e fim  
de carreira, remuneração adequada, aposentadoria  
aos vinte e cinco anos de exercício do magistério,  
com proventos integrais, equivalentes aos que, em  
qualquer época, venha a perceber os profissionais  
da educação da mesma categoria, padrão, postos ou  
graduação;  
V - superação das desigualdades e  
discriminações regionais, sociais, étnicas e religiosas.  
Art. 200. O dever do Estado com o ensino  
público efetivar-se-á mediante garantia de:  
I - ensino fundamental, obrigatório e  
gratuito, com duração mínimo de oito anos, a  
partir dos sete, permitida a matrícula a partir  
dos seis anos, extensivo aos que não lhe tiverem  
acesso na idade própria;  
II - extensão da gratuidade e obrigatoriedade,  
progressivamente, ao ensino médio;  
III - atendimento em creches e pré-escolas  
para crianças até seis anos de idade;  
IV - educação gratuita em todos os níveis de  
ensino para as pessoas portadoras de deficiência e  
os superdotados, sempre que possível em classes  
regulares, garantida a assistência e o  
acompanhamento especializado;  
V - acesso aos níveis mais elevados do  
ensino, da pesquisa científica e da criação  
artística, segundo a capacidade de cada um;  
VI - oferta de ensino noturno adequado às  
condições dos discentes, observada a qualidade do  
ensino e as situações sociais do educando;  
VII - auxílio suplementar ao ensino  
fundamental, através de programas de material  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica.  
§ 1o. O acesso ao ensino obrigatório e  
gratuito é direito público subjetivo, acionável  
contra o Estado mediante mandato cominatório.  
§ 2o. O Chefe do Executivo competente poderá  
ser responsabilizado por omissão, mediante ação  
civil pública, se não diligenciar para que todas  
as crianças em idade escolar, residente no âmbito  
territorial de sua competência, tenha direito ao  
ensino fundamental obrigatório e gratuito, na  
escola pública ou, através de bolsas de estudo, na  
escola particular.  
Art. 201. O ensino é livre à iniciativa  
privada, só nele ingerindo o Poder Público para  
fins de autorização, reconhecimento e  
credenciamento de cursos e supervisão da  
qualidade.  
§ 1o. A lei fixará conteúdo mínimo para o  
ensino fundamental, visando à formação comum e ao  
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respeito dos valores culturais e artísticos, além  
de suas especificidades regionais, ministrado, em  
qualquer nível, no idioma nacional, assegurado às  
nações indígenas também o emprego de suas línguas  
e processos de aprendizagem.  
§ 2o. O ensino religioso, sem distinção de  
credo, constituirá disciplina facultativa.  
Art. 202. As universidades gozam, nos termos  
da lei, de autonomia didático-científica,  
administrativa, econômica e financeira, observada  
a indissociabilidade do ensino, pesquisa e  
extensão, bem assim o padrão de qualidade  
indispensável ao cumprimento do seu papel de  
agente da soberania cultural, científica,  
artística e tecnológica do País.  
Art. 203. A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino primário e  
médio pelos Estados e Municípios.  
§ 1o. A União propiciará o ensino superior,  
preferencialmente, enquanto a lei complementar  
disporá sobre o oferecimento do ensino primário e  
médio pelos Estados e Municípios.  
- 2o. A União organizará e financiará os  
sistemas de ensino dos Territórios e prestará  
assistência técnica e financeira aos Estados,  
Distrito Federal e Municípios, para o  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e  
atendimento prioritário à escolaridade  
obrigatória.  
§ 3o. Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis quando as necessidades do ensino  
fundamental estiverem plenamente atendidas,  
aplicando a União, anualmente, nunca menos de  
dezoito por cento, no mínimo, da renda resultante  
de impostos, inclusive a proveniente de  
transferência, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
§ 4o. Para efeito do cumprimento do disposto  
no parágrafo anterior, serão considerados os  
sistemas de ensino federal, estadual e municipal,  
excluído o auxílio suplementar aos educandos.  
§ 5o. A repartição dos recursos públicos  
assegurará a prioridade de atendimento ao ensino  
obrigatório, nos termos do Plano Nacional da  
Educação.  
§ 6o. É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais em todas as escolas  
públicas.  
§ 7o. O Poder Público assegurará recursos  
financeiros para a manutenção e desenvolvimento  
dos seus sistemas de ensino, tendo como base  
padrões mínimos de qualidade e custos, definidos  
em lei.  
§ 8o. Sempre que as dotações do Município e  
do Estado forem insuficientes para atingir os  
padrões referidos neste artigo, a diferença será  
coberta com recursos transferidos através de  
fundos específicos, respectivamente, pelo Estado e  
pela União.  
Art. 204. As verbas públicas serão destinadas  
às escolas públicas, podendo, nas condições da lei  
e em casos excepcionais, ser dirigidas a escolas  
confessionais, filantrópicas ou comunitárias,  
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desde que:  
I - provem finalidades não lucrativas e  
realizem excedentes financeiros em educação;  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra escolar comunitária, filantrópica, ou  
confessional ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades.  
Parágrafo único. O Poder Público poderá  
destinar recursos às escolas da rede privada  
exclusivamente para custear a instrução de alunos  
pobres, através de bolsas de estudos.  
Art. 205. A lei definirá o Plano Nacional de  
Educação, de duração plurianual, visando a  
articulação ao desenvolvimento dos níveis de  
ensino e à integridade e à integração das ações do  
Poder Público, que conduza à erradicação do  
analfabetismo, universalização do atendimento  
escolar e melhora da qualidade de ensino.  
§ 1o. As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas são responsáveis pelo ensino fundamental  
gratuito de seus empregados e dos filhos de seus  
empregados, a partir dos sete anos de idade,  
devendo contribuir com o salário-educação, na  
forma da lei.  
§ 2o. As empresas comerciais e industriais  
são obrigadas a assegurar a capacitação  
profissional dos seus trabalhadores, inclusive a  
aprendizagem dos menores, em cooperação com o  
Poder Público, com associações empresariais e  
trabalhistas e com sindicatos.  
[...] 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24559 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 283:  
"Art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes". 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24903 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPITULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 283:  
"art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes". 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24943 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 283  
Redigir assim o art. 283:  
Art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau e  
seus empregados e aos filhos destes. 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25024 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   

   Emenda (substitutiva)  
TÍTULO IX - CAPÍTULO III  
Dê-se ao art. 280 a redação seguinte:  
"Art. 280 - O Poder Público assegurará  
recursos financeiros para a manutenção e  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino, tendo  
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como base padrões máximos de qualidade e mínimos  
de custos, definidos nos termos da lei." 
Justificativa: 

Os padrões de qualidade de ensino não podem ser os mínimos – têm de ser os máximos. Os custos, sim, é que 
devem ser os mínimos. Daí a emenda. 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação da receita de impostos como meio de assegurar recursos para 
o ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25186 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 283  
Inclua-se, no Art. 283, do Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator), o seguinte  
parágrafo único:  
Art. 283 - ........................... 
Parágrafo Único - As empresas que mantiverem  
escolas para seus empregados e/ou filhos, ou  
dependentes destes, ou a eles concederem bolsas de  
estudo, poderão descontar as despesas no  
recolhimento do salário-educação. 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em consideração as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, somos 
de parecer que o salário-educação seja diretamente recolhido pelas empresas, na forma da lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25388 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 283:  
"Art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes". 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:25582 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 283:  
"Art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes". 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25736 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 283  
Substitua-se o art. 283 do Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator) pelo  
Seguinte preceito:  
Art. 283 As empresas comerciais, industriais  
e agrícolas são responsáveis pelo ensino  
fundamental e pré-escolar gratuito de seus  
empregados e respectivos dependentes, a partir de  
três anos de idade, mediante a manutenção de  
escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou  
contribuição com o salário educação, na forma da lei. 
Justificativa: 

Como está redigido – “As empresas comerciais, industriais e agrícolas contribuirão com o salário educação, na 
forma da lei” – desvincula-se qualquer outra responsabilidade das empresas com o ensino pré-escolar e 
fundamental gratuito, transferindo-a para o Estado. 
É preciso, entretanto, não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física 
existente, racionalizando gastos e otimizando resultados. Por outro lado, não há como não se justificar toda ação 
supletiva, por parte do setor empresarial, do dever do Estado de garantir o ensino de primeiro grau, universal, 
obrigatório e gratuito (dever esse que não se confunde com exclusividade). 
A bolsa de estudo, por sua vez, constitui medida descentralizadora, capaz de viabilizar com maior rapidez a 
realização dos objetivos preceituados no artigo 275. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25925 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 280  
Dê-se, ao Art. 280, esta redação:  
"Art. 280 - O Poder Público assegurará  
recursos financeiros para a manutenção e  
desenvolvimento do ensino, que não serão nunca  
inferiores a vinte por cento para a União e trinta  
por cento para os Estados e Municípios, em relação  
a seus respectivos orçamentos anuais." 
Justificativa: 

Uma das mais importantes metas de um governo repensa na educação. 
Entretanto, não basta o simples enunciado. 
Impõe-se fixar valores de forma coerciva, para que o poder público cumpra seu dever e o Brasil possa vencer as 
barreiras da dependência e do atraso cultural. 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de recursos de impostos como meio de assegurar recursos  
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26084 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   

   O art. 279 passa a ter três §§ com a seguinte redação:  
Art. 279 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive os provenientes de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
§ 1o. - Para efeito do cumprimento do  
disposto no "caput" deste artigo, serão  
considerados os programas de educação pré-escolar  
e de ensino, excluído o auxílio suplementar aos  
educandos.  
§ 2o. - A repartição dos recursos públicos  
garantirá ao atendimento do ensino obrigatório  
menos de cinquenta por cento do seu montante,  
conforme a lei determinar plurianualmente.  
§ 3o. - É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais em todas as escolas  
públicas. 
Justificativa: 

A vinculação dos recursos públicos destinados à educação faz parte de todos os textos constitucionais, e é 
inadmissível, agora quando se faz a constituição no período democrático se cometa uma ação de tratar a matéria 
nas disposições transitórias. A questão educacional precisa ser melhor encarada na Constituição, e 
principalmente, que se trata de uma reivindicação consensual, tendo o princípio da vinculação obtido aprovação 
unanime na Subcomissão de Educação, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e em todos os 
projetos até agora concluídos. 
Parecer:   

   A Emenda trata da vinculação de recursos orçamentários para a manutenção e desenvolvimento do ensino, 
inclusive estabelecendo subvinculação para o ensino obrigatório e a vedação da cobrança de taxas ou 
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contribuições nas escolas públicas.  
Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26489 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao Art. 283, do  
substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas são responsáveis pelo ensino fundamental  
e pré-escolar gratuito de seus empregados e dos  
respectivos dependentes, a partir dos três anos de  
idade, mediante a manutenção de escolas próprias,  
concessão de bolsas de estudo ou contribuição com  
o salário educação, na forma da lei": 
Justificativa: 

É preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para 
racionalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora, 
capaz de atingir esse objetivo. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26555 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO III DA  
EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 283:  
"Art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes". 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27190 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 283 do Substitutivo do ilustre  
Relator, a seguinte redação:  
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"As Empresas Comerciais e Industriais São  
Obrigadas a Manter, em Cooperação, Escolas de  
Aprendizagem Para Menores e Cursos de Qualificação  
e Aperfeiçoamento Para Seus Trabalhadores". 
Justificativa: 

O texto do SUBSTITUTIVO do eminente Relator, infelizmente, substituiu o artigo 384 do ANTEPROJETO, no 
Título da Ordem Social, Capítulo da Educação e Cultura, sucede que a Comissão Temática, igualmente, aprovou 
igual disposição e o ANTEPROJETO, devidamente aprovado pela Comissão de Sistematização conservou a 
redação. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda comporta desdobramentos jurídicos que melhor se coadunam com a legislação 
complementar e ordinária, devendo ser objeto de análise em etapa posterior em processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27593 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 283:  
art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau e  
seus empregados e aos filhos destes". 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27670 PARCIALMENTE 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 MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 280  
Dê-se ao artigo 280 do substitutivo a  
seguinte redação:  
Art. 280 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive a proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino. 
Justificativa: 

Consideramos fundamental fixar no texto constitucional o princípio de destinação de um percentual da receita 
tributária para ser obrigatoriamente aplicado na educação. Tal dispositivo já está consagrado no texto 
constitucional, desde a aprovação da chamada Emenda João Calmon, em 1985, e foi aprovado nas etapas 
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anteriores da Constituinte. Nossa emenda visa restabelecer esse dispositivo, inesperadamente retirado do 
substitutivo do nobre relator. 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de recursos de impostos como meio de assegurar recursos  
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27776 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÂO E CULTURA  
Redigir assim o art. 283:  
"Art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes." 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28375 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o Art. 283:  
"art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes". 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29582 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Substituir a redação do art. 280 por:  
"Anualmente, a União aplicará nunca menos de  
vinte por cento, e os Estados, Distrito Federal e  
os Municípios trinta por cento, no mínimo, da  
receita resultante de impostos, na manutenção e  
desenvolvimento do ensino, com publicação no  
início de cada exercício dos valores e destinação  
respectiva." 
Justificativa: 

Entre as maiores preocupações nacionais deve estar a educação. 
Esta proposta busca recuperar os anos de desestimulo que tivemos em nosso País principalmente a partir do 
golpe militar de 1964, na área educacional e melhor preparar nosso amanhã. 
De 1965 a 1985 houve uma redução criminosa do percentual da União aplicado na educação. De 12% 
declinamos para 2,9% (no período Gel. Ernesto Geisel). Só o Paraguai e o Haiti aplicavam nas Américas, menos 
que o Brasil. Afinal não se aplica onde não se tem interesse. Por isso devemos mudar. E o ensino deve ser 
considerado um direito de todos, é dever do Poder Público viabilizar recursos para cumprir tal princípio, com a 
participação da sociedade, definir seus objetivos. 
A melhor concepção e o melhor conteúdo que possamos pretender da educação é fazer dela um caminho de 
transformação, libertação, desenvolvimento da consciência crítica e política, formação integral, democrática e 
solidária dos brasileiros. 
Mas recursos materiais e humanos, os instrumentos indispensáveis para realizar essa caminhada, dependem 
muito de verbas disponíveis. 
Assim, os percentuais dessa proposta, além de aumentar o volume de recursos investidos no ensino, objetiva 
uma distribuição mais justa dos encargos educacionais entre as esferas da Federação e uma evolução 
qualitativa e quantitativa do sistema de ensino brasileiro. 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de recursos de impostos como meio de assegurar recursos  
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29818 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Inclua-se no capítulo III do Título IX a  
seguinte EMENDA:  
Art. 280 ................................... 
"A União aplicará, anualmente, nunca menos  
de dezoito por cento e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento,  
no mínimo, da receita resultante de impostos,  
inclusive e proveniente de transferências, na  
manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Parágrafo Único: Para efeito do cumprimento  
do dispostos no "caput" deste artigo, serão  
considerados os sistemas de ensino federal,  
estaduais e municipais, excluído o auxílio  
suplementar aos educandos. 
Justificativa: 

Há necessidade de constar no Capítulo da Educação a vinculação da Receita Tributária para investimentos no 
Ensino. 
Sendo a Educação a grande prioridade de qualquer nação, será de total responsabilidade daqueles que 
subtraírem essa gloriosa conquista do povo brasileiro que é a obrigatoriedade do investimento na Educação 
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constante do capítulo específico e não nas Disposições Transitórias. Os exemplos que a história nos apresenta, 
por si só justificam não mudarmos o que está certo. 
A sociedade brasileira, com todas as entidades e personalidades ligadas ao Ensino nunca perdoarão essa 
Constituinte se tal crime for praticado. 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de recursos de impostos como meio de assegurar recursos  
mínimos para a manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29967 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. 280 do  
substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"A união aplicará, anualmente, nunca menos de  
dezoito por cento e os Estados, Distrito Federal e  
Municípios vinte e cinco por cento, da receita  
resultante de impostos, inclusive a proveniente de  
transferência na manutenção e desenvolvimento do  
ensino formal ministrado nas escolas dos diversos  
graus a partir do pré-escolar até às  
Universidades". 
Justificativa: 

Todos reconhecemos que a Educação no Brasil não vai bem. Estamos em plena era de desenvolvimento 
industrial e temos ainda uma educação patriarcal, escola para filhos de senhores de engenho, livresca, 
acadêmica que não prepara o aluno para os desafios que vai enfrentar na vida. 
Há uma urgente necessidade de se quebrar o perfil acadêmico da educação de 2º grau para aproximar-se de 
outros planos de ensino, agrícola, industrial, artesanal, etc. O ensino técnico é mais caro, exige maiores 
investimentos, daí a razão de propormos o aumento de 13 para 18% da responsabilidade do orçamento da 
União, além do que se propõe que o estado assuma a responsabilidade do ensino pré-escolar. 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de recursos de impostos como meio de assegurar recursos  
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30038 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 283:  
Parágrafo único. As empresas comerciais e  
industrias são obrigadas a manter, em cooperação,  
escolas de aprendizagem para menores e cursos de  
qualificação e aperfeiçoamento para seus  
trabalhadores. 
Justificativa: 

É indiscutível que as empresas comerciais e industriais têm prestado relevantes serviços ao País, mantendo 
escolas de aprendizagem para menores e cursos de qualificação e aperfeiçoamento para seus trabalhadores. 
Urge, pois, assegurar a manutenção das escolas e curso, que tanto beneficiam a menores e trabalhadores 
proporcionando-lhes melhor mercado de trabalho. 
É de justiça que se estimule as iniciativas que contribuam com o poder público, realçando a responsabilidade 
que deve ter a iniciativa privada no processo de desenvolvimento educacional brasileiro. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda comporta desdobramentos jurídicos que melhor se coadunam com a legislação 
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complementar e ordinária, devendo ser objeto de análise em etapa posterior do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30310 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:   

   EMENDA AIDITIVA AO ART. 283.  
Acrescente-se § único ao art. 283 do  
Substitutivo do Relator:  
Art. 283 - ..................................  
"Parágrafo único - As empresas comerciais e  
industriais são ainda abrigadas a assegurar, em  
cooperação, condições de aprendizagem a seus  
trabalhadores menores e a promover o preparo de  
seu pessoal qualificado." 
Justificativa: 

Mantenha-se o espírito das Constituições de 1946 (art. 168 – item IV), 1967 (art. 170 - § único) e 1969 (art. 178 § 
único) preocupadas com a formação profissional dos empregados na indústria e no comércio, face à 
necessidade de aperfeiçoamento da mão de obra nacional necessário ao desenvolvimento do País. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda comporta desdobramentos jurídicos que melhor se coadunam com a legislação 
complementar e ordinária, devendo ser objeto de análise em etapa posterior do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31030 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado para adequação do texto  
no Art. 283.  
Inclua-se no Art. 283 do Projeto de  
Constituição - Substitutivo do Relator Bernardo  
Cabral, o seguinte Parágrafo:  
Art. 283 ........................ 
Parágrafo Único - As empresas comerciais e  
industriais são obrigadas a manter, em cooperação,  
escolas de aprendizagem para menores e cursos de  
qualificação e aperfeiçoamento para seus  
trabalhadores. 
Justificativa: 

É público e notório que o aperfeiçoamento profissional com a profissionalização da mão de obra, beneficia aos 
setores participantes da sociedade. Neste intuito estamos oferecendo uma proposta de emenda visando 
universalizar o aperfeiçoamento dos trabalhadores nas empresas comerciais e industriais. 
Com esta medida pretendemos ajudar a solucionar um dos graves problemas da formação de mão de obra. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda comporta desdobramentos jurídicos que melhor se coadunam com a legislação 
complementar e ordinária, devendo ser objeto de análise em etapa posterior do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31250 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 283  
Substitua-se o texto do Art. 283 do Projeto  
de Constituição pela seguinte redação:  
Art. 283. - As Empresas comerciais,  
industriais e agrícolas, contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes. 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32170 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS MODIFICADOS, NOS TERMOS DO ART.  
23, § 2o. DO REGIMENTO INTERNO DA CONSTITUINTE:  
ARTIGOS 222 E 280 DO SUBSTITUTIVO DE RELATOR DA  
ADMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
I - Dê-se ao artigo 222, inciso IV, a  
seguinte redação:  
IV - A vinculação de receita de impostos a  
órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição  
do produto de arrecadação dos impostos a que se  
referem os artigos 212, 213 e 214 e a destinação  
de recursos à manutenção e desenvolvimento do  
ensino, como determinado pelo artigo 280.  
II - Inclua-se ainda o seguinte artigo, sob o  
no. 280, renumerando-se o atual artigo 280 e os  
que vierem a seguir:  
Art. 280 - A União aplicará, anualmente,  
nunca menos de dezoito anos por cento e os  
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte  
e cinco por cento, no mínimo, da receita  
resultante de impostos, inclusive os provenientes  
de transferências, na manutenção e desenvolvimento  
do ensino.  
III - Suprima-se, em consequência, o art. 57  
das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 

A emenda trata de modificações correlatas. De um lado, trata-se de restabelecer, como princípio perene da 
Constituição, a vinculação de recursos à educação, de outro, trata-se de retirar do artigo 222 qualquer óbice que 
pudesse sugerir com relação a essa vinculação. 
A aspiração pró-educação constitui hoje uma das principais reivindicações populares. Esse fato foi reconhecido 
pelos Constituintes de 34 e de 46, que incluíram nessas duas Cartas Magnas a vinculação de recursos à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. Dessa forma, há mais de 53 anos o princípio da vinculação de verbas 
à educação consta de todas as Constituições democráticas brasileiras, tendo sido suprimida apenas das Cartas 
de 37 e de 67. Em 1983, pelo voto unânime dos parlamentares presentes à sessão do Congresso Nacional que 
examinou emenda nesse sentido, a vinculação foi restabelecida. 
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O anteprojeto do relator remete a questão a orçamentos plurianuais. Acreditamos que a educação merece um 
tratamento especial. Afinal, sempre que a vinculação foi cortada da Constituição, as verbas para o ensino 
sofreram violentos declínios nos orçamentos públicos. 
Parecer:   

   A presente Emenda pretende alterar a redação do item IV, do Art. 222 do Substitutivo, no sentido de reportar-
se o mesmo ao Art. 280, além de incluir outro dispositivo em substituição ao Art. 280 supracitado, renumerando-
se os demais.  
Por derradeiro, sugere a proposição a supressão do Art.57 do Título relativo às Disposições Transitórias.  
A modificação proposta no Art. 222 é procedente, assim como a supressão do Art. 57 do Título X.  
Pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:32552 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao Art. 283 a seguinte redação:  
"As empresas comerciais, industriais,  
agrícolas e de serviços são responsáveis pelo  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
dos filhos destes, utilizando-se do salário-  
educação, na forma da lei;" 
Justificativa: 

Ao incorporar esse dispositivo, a nova Carta consagra o salutar preceito que atribui às empresas comerciais, 
industriais e agrícolas a responsabilidade pela educação (ensino fundamental) de seus empregados e dos filhos 
destes. 
Mesmo assim, restou ausente importante segmento da economia, realidade benéfica e presença marcante na 
vida moderna. Trata-se da atividade de prestação de serviços, tão empresarial quanto o são as empresas 
comerciais, industriais e agrícolas. 
Organizadas, sempre, sob a forma de sociedades comerciais, as empresas prestadoras de serviços, por se 
constituírem realidade jurídica, econômica e social não podem ficar à margem dessa obrigação, que somente 
benefícios acarretam à organização econômica, seja ela comercial, industrial, agrícola ou de serviços. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32787 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX DA ORDEM SOCIAL CAPITULO III DA  
EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 283:  
"Art. 283 - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas contribuirão com o  
salário-educação, na forma da lei, se não  
propiciarem gratuidade de ensino de 1o. grau a  
seus empregados e aos filhos destes." 
Justificativa: 

O objetivo é obrigar à empresa, descentralizadamente, proporcionar ensino gratuito de 1º grau e, em não o 
fazendo, então contribuir para o que o Estado o faça. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
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exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32856 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao art. 280 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 280 - Anualmente, a União aplicará  
nunca menos de quinze por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios nunca menos de  
vinte por cento da renda resultante dos impostos  
na manutenção e desenvolvimento do ensino". 
Justificativa: 

A não fixação de um percentual como princípio constitucional, destinado ao ensino, levará a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios e investirem cada vez menos nessa área tão sensível e que é um dos pilares de 
sustentação de qualquer Nação que queira se dizer civilizada. A constituição de 1946 assim o fez, com 
excelentes e imediatos resultados na área da Educação. 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de recursos de impostos como meio de assegurar recursos  
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32981 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: art. 280  
Dê-se ao art. 280 a seguinte redação:  
Art. 280 - O poder público assegurará os  
recursos financeiros necessários para a manutenção  
e desenvolvimento do seu sistema de ensino, tendo  
como base padrões mínimos de qualidade e custos,  
definidos nos termos de lei. 
Justificativa: 

A emenda hora apresentada visa expressar melhor a luta desenvolvida através dos tempos pelos vários 
segmentos da sociedade. É a expressão melhor dos interesses da população. 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação da receita de impostos como meio de assegurar recursos para 
o ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32984 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: art. 283  
Dê-se ao art. 283 a seguinte redação:  
Art. 283 - O ensino público fundamental e  
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pré-escolar terá como fonte adicional de  
financiamento à contribuição social do  
salário-educação, a ser recolhida pelas empresas,  
na forma da lei. 
Justificativa: 

A emenda hora apresentada visa expressar melhor a luta desenvolvida através dos tempos pelos vários 
segmentos da sociedade. É a expressão melhor dos interesses da população. 
Parecer:   

   Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento do ensino público fundamental, a Emenda em 
exame foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32992 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 279  
Dê-se ao Art. 279 a seguinte redação:  
Art. 279 - A União aplicará anualmente, nunca  
menos de 18% e os Estados, o Distrito Federal e  
Municípios 20%, no mínimo, da receita resultante  
de imposto, inclusive a proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento  
do ensino.  
§ 1o. - Para efeito do cumprimento do  
disposto no "caput" deste artigo, serão  
considerados os sistemas de ensino federal,  
estaduais e municipais, excluído o auxílio  
suplementar aos educandos;  
§ 2o. - A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioridade no atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, nos termos do  
Plano Nacional de Educação. 
Justificativa: 

A emenda hora apresentada visa expressar melhor a luta desenvolvida através dos tempos pelos vários 
segmentos da sociedade. É a expressão melhor dos interesses da população. 
Parecer:   

   A Emenda visa ao reestabelecimento no Projeto Constitucional, do princípio da vinculação de recursos 
orçamentários para a educação, inclusive com a definição da prioridade do ensino obrigatório.  
Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33723 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   

   Redija-se assim o atual Art. 279 suprimindo-lhes os parágrafos 3o. e 4o. e passando  
a numerá-lo como 278.  
"Art. 278 ........................ 
A União, os Estados, o Distrito Federal e os  
Municípios organizarão, em regime de colaboração,  
os seus sistemas de ensino.  
§ 1o. - A União organizará e financiará o  
Sistema de ensino Federal e os Territórios e  
prestará assistência técnica e financeira aos  
Estados, Distrito Federal e Municípios para o  
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desenvolvimento de seus sistemas de ensino e  
atendimento prioritário à escolaridade  
obrigatória.  
§ 2o. - Os Municípios atuarão  
prioritariamente no ensino fundamental e  
pré-escolar, sem prejuízo da oferta que garanta o  
prosseguimento dos estudos. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   A Emenda propõe nova redação para todo o artigo 279, com ênfase para a prestação da assistência técnica e 
financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios pela União, bem como para a prioridade do atendimento à 
escolaridade obrigatória sobretudo pelos Municípios.  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33724 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Acrescente-se mais um artigo após o atual  
artigo 279, que passou a ter o número 278, com a  
seguinte redação e a numeração como sendo o Art.  
279, com 03 (três) parágrafos.  
"Art. 279 ....................... 
A União aplicará anualmente, nunca menos de  
18% (dezoito por cento) e os Estados, o Distrito  
Federal e Municípios 25% (vinte e cinco por  
cento), no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive a proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento  
do ensino.  
§ 1o. - Para efeito do cumprimento do  
disposto no "caput" deste artigo, serão  
considerados os sistemas de ensino federal,  
estaduais e municipais, excluído o auxílio  
suplementar aos educandos;  
§ 2o. - A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioridade no atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, nos termos do  
Plano Nacional de Educação. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de recursos de impostos como meio de assegurar recursos  
mínimos para a manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33973 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   

   Redija-se assim o Art. 280:  
"Art. 280.........................  
O poder público assegurará os recursos  
financeiros necessários para a manutenção e  
desenvolvimento do seu sistema de ensino, tendo  
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como base padrões mínimo de qualidade e custos,  
definidos nos termos de lei." 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação da receita de impostos como meio de assegurar recursos para 
o ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33975 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   

   Redija-se assim o Art. 283:  
"Art. 283. ........................ 
O ensino público fundamental terá como fonte  
adicional de financiamento a contribuição social  
do salário-educação, a ser recolhida pelas  
empresas, na forma da lei." 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Tendo em vista a necessidade de aplicação dos recursos públicos no ensino público fundamental, a Emenda 
em tela foi acolhida pelo Substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34003 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título IX  
Da Ordem Social  
[...] 
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Art. 273 - A educação é direito de todos e  
dever do Estado e será dada na família e na  
escola, inspirando-se nos princípios de justiça e  
liberdade e nos ideais de solidariedade humana.  
Art. 274 - Para a execução do previsto no  
artigo anterior, serão obedecidos os seguintes  
princípios:  
I - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar  
e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  
II - pluralismo de ideias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
III - gratuidade do ensino público;  
IV - valorização dos profissionais de ensino  
obedecidos padrões condignos de remuneração,  
preferencialmente na rede de ensino regular.  
Art. 275 - Na realização da política  
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educacional, cabe ao Estado:  
I - garantir o ensino fundamental, universal,  
obrigatório e gratuito;  
II - prover apoio suplementar através de  
programa de material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica;  
III - assegurar educação especial e gratuita  
aos deficientes e superdotados;  
IV - atender em creches e pré-escolas às  
crianças de zero a seis anos de idade;  
V - incentivar o acesso aos níveis mais  
elevados de ensino, da pesquisa científica e da  
criação artística segundo a capacidade de cada um.  
VI - as universidades gozam de autonomia  
didático-científica, administrativa, econômica e  
financeira.  
VII - o ensino, em qualquer nível, será  
ministrado na língua portuguesa, assegurado às  
comunidades indígenas também o emprego de suas  
línguas e processos de aprendizagem.  
Art. 276 - O ensino é livre à iniciativa  
privada, desde que atendidas as seguintes  
condições:  
I - cumprimento das normas gerais da educação  
nacional, estabelecidas em lei; e  
II - autorização, reconhecimento,  
credenciamento e supervisão da qualidade pelo  
Estado.  
Art. ... - O ensino religioso, sem distinção  
de credo, constituirá disciplina facultativa.  
Art. 279 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino.  
§ 1o. - A União organizará e financiará os  
sistemas de ensino dos Territórios e o Sistema  
Federal, que terá caráter supletivo, nos limites  
das deficiências locais.  
§ 2o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental estiverem plenamente atendidas.  
§ 3o. - A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioridade no atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, nos termos do  
Plano Nacional de Educação.  
Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo ser  
dirigidos às escolas confessionais, filantrópicas,  
comunitárias ou fundações, desde que:  
I - provem finalidades não lucrativas e  
apliquem seus excedentes financeiros em educação;  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra entidade educacional comunitária,  
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público,  
no caso de encerramento de suas atividades.  
Parágrafo único - Os recursos de que trata  
este artigo poderão, ainda, ser destinados a  
entidades de ensino cuja criação tenha sido  
autorizada por lei, desde que atendam aos  
requisitos dos itens I e II deste artigo.  
Art. 282 - A lei definirá o plano nacional de  
educação, de duração plurianual, visando à  
articulação, ao desenvolvimento dos níveis de  
ensino e à integração das ações do Poder Público  
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que conduzam à erradicação do analfabetismo,  
universalização do atendimento escolar e melhoria  
da qualidade do ensino.  
§ 1o. - O Congresso Nacional aprovará, no  
plano a que se refere o "caput", o percentual da  
receita resultante de impostos que, anualmente,  
será destinado pela União para a manutenção e o  
desenvolvimento da educação.  
§ 2o. - Os planos plurianuais estaduais  
definirão os percentuais que serão aplicados pelos  
Estados e seus respectivos Municípios.  
Art. 283 - O ensino público fundamental terá  
como fonte adicional de financiamento a  
contribuição social do salário-educação, a ser  
recolhida pelas empresas, na forma da lei.  
Art. 284 - O Estado garantirá a cada um o  
pleno exercício dos direitos culturais, a  
participação igualitária no processo cultural e  
dará proteção, apoio e incentivo às ações de  
valorização, desenvolvimento e difusão da cultura.  
§ 1o. - Ficam sob a proteção especial do  
Poder Público os documentos, as obras e os locais  
de valor histórico ou artístico, os monumentos e  
as paisagens naturais e os conjuntos urbanos  
notáveis, bem como os sítios arqueológicos.  
§ 2o. - O Estado protegerá em sua integridade  
e desenvolvimento, as manifestações da cultura  
popular, das culturas indígenas, das de origem  
africana e das de outros grupos que participam do  
processo civilizatório brasileiro.  
§ 3o. - O direito de propriedade sobre bens  
do patrimônio cultural será exercido em  
consonância com a sua função social.  
§ 4o. - A lei estabelecerá incentivos para a  
produção e o conhecimento dos bens e valores  
culturais brasileiros.  
§ 5o. - É vedada a destinação de recursos  
públicos a entidades culturais de fins lucrativos.  
Art. 285 - Constituem patrimônio cultural  
brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,  
portadores de referência às identidades, à ação e  
à memória dos diferentes grupos e classes  
formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas  
as formas de expressão, os modos de fazer e de  
viver; as criações científicas, artísticas e  
tecnológicas; as obras, objetos, documentos,  
edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor  
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,  
ecológico e científico.  
Art. 286 - Incumbe ao Estado, em colaboração  
com as Escolas e Associações e coletividades  
desportivas, promover, estimular, orientar e  
apoiar a prática e a difusão da cultura física e  
do desporto.  
Art. 287 - A lei assegurará benefícios e  
outros incentivos para fomentar práticas  
desportivas formais e não formais, como direito de  
cada um.  
[...] 
Justificativa: 

As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de mérito do tema 
as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização 
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adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados tendo em vista o Substitutivo do 
ilustre Relator. 
Parecer:   

   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34811 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Inclua-se no § 3o. in fine, do artigo 279, a  
seguinte expressão:  
§ 3o. - ..., como definido pelo Conselho  
Federal de Educação. 
Justificativa: 

Redação mais objetiva. 
Parecer:   

   A Emenda propõe a inclusão do complemento "como definido pelo Conselho Federal de Educação" no § 3o. do 
artigo 279.  
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 
 

________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00686 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO PACHECO (PFL/PI) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 245 o seguinte parágrafo:  
§ 4o. - Do percentual de dezoito por cento da  
receita de impostos da União, inclusive a  
proveniente de transferência, destinados à  
manutenção e desenvolvimento do ensino, doze por  
cento serão aplicados no ensino básico, médio e  
técnico e seis por cento no ensino superior. 
Justificativa: 

A Emenda visa precipuamente explicitar a prioridade na aplicação dos recursos públicos federais ao ensino 
básico obrigatório de primeiro grau, segundo grau, técnico e agrícola, revertendo à tendência histórica da 
absorção de recursos, em percentuais elevados, pelo ensino superior. 
Deste modo, o próprio plano nacional de educação através desta subvinculação da receita de impostos da 
União, terá um parâmetro claro para a prioridade mencionada no § 3º desse mesmo artigo 245. 
Parecer:   

   A Emenda em apreço objetiva acrescentar um parágrafo ao artigo 245 do Projeto de Constituição (A), no 
sentido de que "do percentual de dezoito por cento da receita de impostos da união, inclusive a proveniente de 
transferência, destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, doze por cento serão aplicados no ensino 
básico, médio e técnico, e seis por cento no ensino superior".  
Em sua justificação, o autor esclarece que a sua proposta visa a explicitar a prioridade na aplicação dos  
recursos públicos federais ao ensino obrigatório do 1o. grau, 2o. grau técnico e agrícola, revertendo a tendência 
histórica da absorção de maiores percentuais pelo ensino superior.  
Esclarece ainda que através da citada subvinculação da receita de impostos da União, o próprio plano nacional 
de educação terá um parâmetro claro para a prioridade mencionada no § 3o. do mesmo artigo 245.  
Entendemos que a prioridade para o ensino obrigatório já se encontra estabelecida, e a fixação de parâmetro 
limitará a flexibilidade que deve assistir ao planejamento da educação, no que tange às peculiaridades regionais 
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e locais, e suas respectivas necessidades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00868 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Ao artigo 245 do Projeto, dê-se a seguinte redação:  
Art. 245. A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, vinte e cinco por cento, no  
mínimo, da receita resultante de impostos,  
inclusive a proveniente de transferência, na  
manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurado  
à educação especial um décimo da destinação total. 
Justificativa: 

Afirma-se a educação ser um dos grandes problemas nacionais. Dentro desse quadro há premente necessidade 
de atendimento à educação especial, aquela destinada aos deficientes físicos, mentais e sensoriais, hoje 
formando um bloco de 14 milhões de pessoas no Brasil. Nada mais justo, portanto, que um décimo desse 
recurso se destine a essa finalidade. 
Parecer:   

   A emenda propõe o acréscimo, a final da redação do "caput" do art. 245 do Projeto de Constituição (A), da  
expressão: "assegurando à educação especial um décimo da destinação total".  
Argumenta o autor, em sua justificação, que "há premente necessidade de atendimento à educação especial, 
aquela destinada aos deficientes físicos, mentais e sensoriais, hoje formando um bloco de 14 milhões de 
pessoas no Brasil".  
Considerando que atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência já se encontra garantido 
como um dos deveres do Estado com a educação, no art. 241, inciso III, do Projeto de Constituição, opinamos 
pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00995 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   

   inclua-se no Ato das Disposições  
Transitórias, após o artigo 29 do Projeto de  
Constituição, o seguinte artigo:  
"Art. - Para efeito do cumprimento do disposto  
no Art. 245 são computados os recursos  
financeiros, humanos e patrimoniais transferidos  
pela União aos Estados, Distrito Federal e  
Municípios, para execução descentralizada de  
encargos referentes aos programas de ensino. 
Justificativa: 

O Substitutivo já aprovado pela Comissão de Sistematização representou dois importantes avanços para área de 
educação no Brasil. 
- No Título da Ordem Social, aumenta-se significativamente a destinação de recursos a programação de ensino 
e; 
- No Título de Organização do Estado, determina-se a execução descentralizada destes programas 
(particularmente no tocante ao ensino fundamental, é dada competência aos Municípios). 
É notório que, nas últimas décadas, em consequência de um regime centralizador do poder, transferiu-se para 
esferas de governo mais afastadas da população as grandes decisões sobre a atuação do Estado na área de 
educação, à exemplo do que foi feito com o atendimento de outras necessidades básicas da sociedade como 
saúde e habitação popular. 
A emenda procura contribuir para um movimento de ajustamento, aperfeiçoando o cumprimento do dispositivo 
que vincula parte da receita tributária aos programas de ensino de forma que não venha a desestimular a 
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descentralização de encargos. Por que repassariam atividades e mesmo o poder decisório para governos locais, 
se continuariam as autoridades federais e estaduais obrigadas a dispender uma parte fixa de seu orçamento 
nestes programas? 
Parecer:   

   A proposição em análise objetiva a inclusão de um Artigo no Ato das Disposições Transitórias do Projeto de  
Constituição (A), após o Art. 29, nos seguintes termos:  
" Para efeito do cumprimento do disposto no Art. 245, são computados os recursos financeiros, humanos e 
patrimoniais transferidos pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para execução descentralizada 
de encargos referentes aos programas de ensino".  
Justificando a proposta, a autora destaca que, nas últimas décadas, em consequência de um regime 
centralizador do poder, transferiram-se para esferas de Governo mais afastados da população as grandes 
decisões sobre a atuação do Estado na área da Educação. Afirma ainda que a Emenda procura  
contribuir para um movimento de ajustamento, aperfeiçoando o cumprimento do Dispositivo que vincula parte da 
receita tributária aos programas de ensino, de forma que não venha a desestimular a descentralização de 
encargos.  
Pelas razões que fundamentam a Emenda, opinamos pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:01252 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   

   EMENDA AO ART. 245  
Dê-se ao art. 245 a seguinte redação:  
Art. 245 - A união aplicará, anualmente,  
nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento,  
no mínimo, da receita resultante de impostos,  
inclusive a proveniente de transferência, na  
manutenção e desenvolvimento do ensino, devendo a  
União aplicar pelo menos cinquenta por cento nas  
regiões Norte e Nordeste. 
Justificativa: 

Não existe outro caminho, na atual conjuntura do País para reduzir as terríveis disparidades regionais, que 
angustiam o Brasil, e relegam um terço da população brasileira a um deplorável estado de pobreza senão 
mediante ponderável investimento na educação. Investimento para o qual tanto o Norte quanto o Nordeste não 
dispõem de recursos. Caso não haja um planejamento e maciço investimento em educação nas citadas regiões, 
será cada vez maior o fosso que separa o Brasil em regiões inteiramente diversas, umas ricas outras 
paupérrimas. Há algum tempo dizíamos no Senado: “A questão do analfabetismo é sobretudo de sua distribuição 
irregular no espaço territorial brasileiro. Consoante estudos da Secretaria de Educação e Cultural do Distrito 
Federal; com base no censo de 1980, os 26% de analfabetos da população de 15 anos e mais se repartem de 
forma diferente, não somente quanto à estrutura etária, mas, sobretudo, em função de sua locação a nível 
regional. Quanto à idade, as taxas de analfabetismo crescem, logo após a educação compulsória dos sete aos 
quatorze anos. Aliás, a educação obrigatória e universal nessa faixa etária é uma obrigação constitucional. A 
partir de 15 e 19 anos, em 1980, havia 15,5% de analfabetos. À proporção em que tal faixa etária se eleva, 
cresce também, progressivamente, o percentual de iletrados. Donde se conclui que a alfabetização está 
relacionada com a obrigatoriedade do ensino regular dos 7 aos 14 anos. Nessa perspectiva, ratificaria a 
afirmativa do Ministro Jarbas Passarinho que propugnava pela expansão do ensino regular, “secar o 
analfabetismo pela raiz”. Acerca do segundo aspecto da distribuição irregular do analfabetismo, na sua dimensão 
regional, as desigualdades são marcantes. Conservando a mesma faixa de 15 anos a mais, as regiões 
apresentam as seguintes percentagens: Sul (16,4), Sudeste (17,0), Centro Oeste (25,4), Norte (30,2) e Nordeste 
(46,6). Visto, agora, o problema em números absolutos, dos 19.330.250 habitantes analfabetos, retém o 
Nordeste 9.965.134. Em outros termos, a região fica com a metade quase dos analfabetos do País. Todavia, 
segundo as unidades federadas, há que assinalar que enquanto o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul e São Paulo têm apenas 10 a 15% de analfabetos, os Estados Nordestinos se situam entre 40% e mais 
de 50%, assim, Pernambuco (45,9), Paraíba (48,9), Sergipe (48,9), Piauí (52,0), Maranhão (52,8), Alagoas (55,0) 
e a Bahia (43,7). Proporções estas que são ainda mais clamorosas se nos voltarmos para a educação 
secundária e superior. Deverá a Constituição ser indiferente a tais fatos, ou cumpre adotar imediatas 
providências para que se comece a apagar as manchas da pobreza que afrontam a vida nacional? 
Parecer:   

   O ilustre constituinte Luiz Viana Filho propõe modificar o art. 245, obrigando a União a aplicar pelo menos 50% 
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das verbas públicas destinadas às Educação nas regiões Norte e Nordeste.  
Embora comungue da opinião do nobre senador baiano a respeito do dramático quadro de concentração do 
analfabetismo nas regiões Norte e Nordeste, acredito que a superação dessa realidade esteja intimamente ligada 
à implantação que leve a mudanças estruturais na região.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01553 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo 245 o seguinte § 4o.:  
Art. 245 - ........................... 
§ 4o. - Dos recursos obtidos para a educação  
pela União, Estados e Municípios, a Lei de  
Diretrizes Orçamentárias destinará um percentual  
mínimo para aplicação em programas de educação  
especial, habilitação e reabilitação de pessoas  
portadoras de deficiência.' 
Justificativa: 

É sabidamente de fundamental importância a educação como instrumento através do qual os portadores de 
deficiência e superdotados se integram à sociedade. Sem exagero, pode-se dizer que, sem esse estágio, o 
desenvolvimento humano tem seriamente comprometido o exercício da cidadania. Por outro lado, é notória a 
exiguidade de recursos aplicados em programas educacionais específicos desta área de interesse. 
Parecer:   

   A presente Emenda propõe o acréscimo de um parágrafo 4o. ao art. 245 do Projeto de Constituição (A), nos 
seguintes termos: "Dos recursos obtidos para a educação pela União, Estados e Municípios, a lei de diretrizes 
Orçamentarias destinará um percentual mínimo para aplicação em programas de educação especial, habilitação 
e reabilitação de pessoas portadoras de deficiências".  
Justificando a proposição, o autor enfoca a importância da educação como instrumento através do qual os 
indivíduos portadores de deficiências e os superdotados se integram à sociedade, destacando ainda a 
exiguidade de recursos aplicados em programas educacionais específicos nessas áreas.  
Considerando que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências já se encontra  
garantido como um dos deveres do Estado com a educação, no art. 241, inciso III, do Projeto de Constituição, 
opinamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:01597 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao § 3o. do art. 245 e  
suprima-se, via de consequência, o art. 248, do  
projeto de Constituição (A) da Comissão de  
Sistematização.  
§ 3o. - Dos totais previstos no "caput" deste  
artigo, os da União, os dos Estados e os do  
Distrito Federal num mínimo de 60%, os dos  
municípios num mínimo de 90%, serão aplicados na  
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental  
obrigatório. 
Justificativa: 

Observação: em decorrência desta emenda, o deputado apresentou emenda aditiva, modificando a redação do 
inciso VI do artigo 37 do Projeto de Constituição (A), que ficaria com a seguinte redação: - art.37 VI – manter, 
com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de manutenção e de desenvolvimento 
da educação pré-escolar e de ensino fundamental, podendo aplicar recursos nos demais níveis de ensino 
somente quando 95% da população em idade escolar estiver atendida no ensino fundamental. 
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Dentre os grandes debates, na Constituição, está a questão da excessiva centralização de decisões político-
administravas e de recursos, na União. 
Essa questão envolve, necessariamente, outras, tais como: desconcentração de decisões ou descentralização 
administrativa desestatização, planejamento e orçamento participativos, regionalização, municipalização, 
tributação, vinculação ou não de receitas tributárias e assim por diante. Ou seja, uma série de temas que 
correlacionados sintetizarão a exata compreensão que se deva ter de um dos suportes maiores de nossa 
organização política: O FEDERALISMO. 
A vocação centralizadora de nosso País tem raízes profundas, as quais não cabem aqui analisar. Mas não 
podemos deixar de observar que a própria dimensão deste País-Continente e suas peculiaridades regionais 
sempre foram forças centrifugas, que de há muito induzem à descentralização. Nossa história, em decorrência 
dessa peculiar dialética, desenvolveu-se entre duas tendências: centralização versus descentralização. 
Os que defendem o centralismo argumentam que esse seria o processo que garantiria unidade de decisões 
político-administrativas, numa realidade nacional extremamente diversificada. Se não fosse assim, 
caminharíamos ou para o caos administrativo ou para o divisionismo. Nesse sentido, o centralismo colonial teria 
sido o grande responsável pela integração cultural e territorial que hoje definem esta Nação. Por outro lado, seria 
o centralismo político-econômico-administrativo o meio ideal para se garantir a melhor distribuição de renda inter 
e intra-regiões. 
Embora sejam argumentos de indiscutível validação, a questão é polêmica. Isso se evidencia quando 
equacionamos alguns resultados e experiências decorrentes do centralismo passado e recente: as decisões 
governamentais e as políticas públicas perdem representatividade, além de enredarem em generalidades, pela 
ausência de contato direto com as realidades locais; mais tarde ou mais cedo, acabará prevalecendo os 
interesses dos estados ou regiões mais fortes, quer pela força de sua capacidade arrecadadora de tributos, quer 
pela força de representatividade de seus colégios eleitorais. 
Serão muitos os exemplos que ilustrarão as mazelas do centralismo e as consequências nefastas decorrentes do 
cerceamento do federalismo e do estrangulamento dos municípios pelo Poder Central. Refira-se, tão somente, o 
que ocorre com a educação de 1º grau, em nosso País – sobretudo aquela oferecida pelas precárias redes 
municipais de ensino. 
A lei 5.692/71 – que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus – foi elaborada em Brasília e aprovada 
pelo Congresso, consagrando o princípio da centralização de decisões e descentralização da execução. Dobrou 
o tempo de duração da escola básica – de 4 para 8 anos – exigiu professores formados em nível superior para 
as últimas séries do 1º grau, introduziu conceitos e práticas sofisticadas e caras. Definiu, enfim, um projeto 
pedagógico idealizado e transferiu aos estados e municípios a responsabilidade de sua execução, sem prover os 
recursos necessários para esse fim. Pelo contrário: nos anos 70, tornaram-se, municípios e estados, 
gradativamente mais pobres e até indigentes! 
25 anos depois, é trágica a realidade com que nos deparamos no que diz respeito à educação fundamental, no 
Brasil: 33 milhões de analfabetos; 7 milhões de crianças fora da escola, na faixa etária de escolaridade 
obrigatória. Evasão e repetência que chegam a 50% dos alunos – e, de cada 100 matriculados na 1ª, apenas 13 
concluem a 8ª série! A média de escolarização dos brasileiros é de apenas 3 anos. 
Competindo legalmente aos estados e municípios o ensino fundamental, consagrou-se, na prática, orientação 
segundo a qual os sistemas estaduais atenderão às áreas urbanas, enquanto que as redes municipais de ensino 
voltar-se-ão para as zonas rurais. Se as escolas estaduais, como regra geral, oferecem ensino de 8 séries, 
ministrado por professores qualificados em prédios adequados, as municipais são predominantemente escolas 
de uma única sala de aula, com classes multiseriadas e professora leiga. Nessa escola municipal, desprovida por 
vezes de carteiras e materiais mínimos, estudam 31% das crianças brasileiras matriculadas no 1º grau. Os 
resultados são óbvios: no Nordeste – onde a rede municipal atende à metade dos estudantes – somente uma 
(uma só e única criança) entre 100 matriculadas, consegue concluir as 6 séries do 1º grau! As portas do século 
XXI, municípios há que detêm o recorde de 88% da sua população analfabeta. E as escolas municipais 
continuam a atender, da maneira que lhes é possível, os segmentos mais marginalizados da sociedade – 
enquanto cresce o fosso entre o Brasil desenvolvido, rico e próspero, e o Brasil dos pobres. 
A educação é dada principalmente na escola, instância mediadora entre o lar e a sociedade. E será a escola de 
1º grau consagrada como obrigatória e compulsória, no projeto constitucional, que ora elaboramos – que irá 
possibilitar à totalidade das crianças e pré-adolescentes, dos 7 aos 14 anos de idade, adquirir conhecimentos e 
habilidades e assimilar valores que os capacitem a inserir-se plenamente na sociedade contemporânea. 
A consagração da tese da obrigatoriedade do ensino do 1º grau, no texto constitucional, ainda que necessária 
não é suficiente, todavia, para que a mesma se revele eficiente e eficaz. Para que tal ocorra, faz-se mister prover 
e prever recursos que viabilizem a escolarização universal naquela faixa etária, bem como o ensino de bom 
nível, na escola fundamental. Diante da realidade pungente e vergonhosa das nossas escolas – e do 
atendimento precário dispensado às crianças brasileiras, sobretudo às mais carente – não haverá outro caminho, 
senão a clara definição, no texto constitucional, de recursos destinados à educação fundamental. E que esses 
recursos tenham como destinação maior os municípios, as redes municipais de educação e suas escolas, para 
que estas sejam dignificadas e resgatas da pobreza e da mediocridade. 
Consagrando princípio de constituições brasileiras anteriores e de outros Países, o Projeto de Constituição 
preceitua sobre o ensino fundamental obrigatório e gratuito (cuja garantia é dever do Estado). Ora, não há 
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obrigatoriedade e muito menos gratuidade possível sem a previsão e provisão de recursos para manter e 
desenvolver o ensino. 
Mas não é apenas do ponto de vista técnico que nossa tese é defensável; o é também sob o ponto de vista 
substantivo. 
Publicações internacionais têm divulgado dados alarmantes que justificam priorizar a vinculação constitucional 
de recursos para a educação de 1º grau; segundo a UNESCO, em 1979 o Brasil ocupava o 74º lugar no 
percentual do PIB em dispêndios públicos com a educação. E mais: de acordo com a mesma fonte, até 1990, 
somente o Brasil e mais cinco pequenos países da América Central e do Caribe não terão universalizado o 
ensino fundamental, no Novo Mundo. 
Especialistas insistem, por outro lado, que o problema do analfabetismo não é técnico, nem de recursos 
humanos para enfrentá-lo, nem de espaço físico para abrigar classes. É ele, fundamentalmente, problema 
político, pelas suas implicações mais amplas, no sentido de que o acesso ao símbolo gráfico resulta em 
processo libertador do espírito humano. 
Enquanto titubeamos, a Comissão Nacional de Educação Pré-Colegial em Matemática, Ciência e Tecnologia dos 
Estados Unidos, em 1984, apresentou ao povo americano e ao Comitê Nacional de Ciência, impressionante 
relatório, o qual reconhece explicitamente: - “A Nação que dramática e corajosamente conduziu o mundo para a 
idade da tecnologia está falhando em dotar suas próprias crianças com os instrumentos exigidos pelo século 
XXI”. Como resposta a essa constatação, o relatório propõe um plano de ação para melhorar o ensino, de 
maneira que as escolas americanas venham a ter o melhor desempenho do mundo, em 1995. Com esse objetivo 
assinala que, para o século XXI, os conhecimentos básicos não estarão restritos à leitura, à escrita e à 
aritmética, mas incluirão também comunicação e iniciação científica e tecnológica. 
Enquanto é essa a preocupação nos Estados Unidos, é melancólico constatar que, no Brasil, em 1990, haverá 
36 milhões de pequenos brasileiros, entre 7 e 14 anos de idade. Como serão eles atendidos? As escolas de 1º 
grau deverão crescer à razão de 2 milhões de novas matrículas ano. E isso sem levar em consideração os 7 
milhões de crianças atualmente não matriculadas e os analfabetos maiores de 15 anos. 
Tão gigantesco desafio há que mobilizar esforços e recursos, centrando-se sua ação, sobretudo nos municípios 
– até porque o poder local é mais próximo, mais sensível e mais atento aos apelos da população. Para que seja 
possível levar a bom termo essa gigantesca missão, contudo, deverão os municípios dispor de poder de decisão 
e de recursos, sem os quais nada poderão fazer. 
Se isso não ocorrer, se os municípios não contarem com esse poder e recursos, o preceito da escolaridade 
obrigatória, a educação fundamental, entre nós, continuará tema de discursos e de dissertação acadêmicas, letra 
morta na nova Carta Magna. E se isso ocorrer, permanecerá igualmente inatingível e irrealizável o ideal da 
sociedade democrática e justa que se pretende alcançar, utopia para cuja concretização terá faltado a matéria 
prima indispensável: o cidadão consciente e participante. 
Parecer:   

   A Emenda em apreço propõe nova redação para o parágrafo 3o. do artigo 245, suprimindo, via de 
consequência, o artigo 248 do projeto de constituição (A) da Comissão de Sistematização.  
A nova redação propõe para o referido parágrafo 3o. do artigo 245 textualmente: "Dos totais previstos no "caput"  
deste artigo, os da União os dos Estados e os do Distrito Federal, num mínimo de 60%, os dos municípios num 
mínimo de 90%, serão aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental obrigatório".  
Em sua justificação, o autor aponta como trágica a realidade da educação fundamental no Brasil com 33 milhões  
de analfabetos, 7 milhões de crianças fora da escola, na faixa etária de escolaridade obrigatória, além da evasão 
e da repetência, que chegam a 50% dos alunos. Afirma ainda que se faz mister prover e prever recursos que 
viabilizem a escolarização universal, através de uma clara definição, no texto constitucional, de recursos 
destinados à educação fundamental e que esses recursos tenham como destinação maior os municípios.  
A prioridade para o ensino obrigatório já está estabelecida. A fixação percentual limitará a flexibilidade  
do planejamento da educação, no que tange ás peculiaridades regionais e locais, e suas necessidades 
específicas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01636 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Acrescente ao art. 249 do projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização:  
Art. 249. ..................................  
§ 1o. A contribuição social do salário  
educação constitui recurso público e será  
recolhido pelas empresas, com base em percentual  
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definido em lei sobre a folha de salários ou  
faturamento mensal, através do sistema de  
seguridade social, destinando-se um décimo (1/10)  
do seu valor do Fundo Nacional de Desenvolvimento  
da Educação Básica devido pela União e o restante,  
em partes iguais, para o estado da Federação e  
para o município onde se verificar o  
recolhimento.  
§ 2o. A previsão da arrecadação do salário  
educação e suas aplicações serão incorporadas à  
lei orçamentária da União, Estados e Municípios. 
Justificativa: 

O artigo 176 da Constituição atribui com exclusividade à União o poder de instituir contribuições sociais “como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas”. O salário-educação, criado em 1964 para contribuir ao 
financiamento da educação básica no Brasil tornou-se não apenas importante instrumento financeiro, mas 
verdadeiro modelo da organização do ensino básico, fartamente reconhecido por educadores nacionais e 
organismos internacionais. 
Ao inseri-lo definitivamente na Carta Magna, o salário-educação, regulamentação desta contribuição, não pode 
ficar remetida a lei ordinária sem qualquer delimitação constitucional. Outras contribuições, como cota de 
seguridade social está a merecer no Capítulo II do Título VIII ampla normatização que abre não apenas as 
oportunidades da isenção como a obrigatoriedade de consolidá-la orçamentariamente assegurando-se a cada 
área do sistema a gestão destes recursos. 
O salário-educação no trato constitucional deve, também, ter indicações mínimas sobre sua forma de 
reconhecimento e aplicação, de forma a orientar o legislador e até mesmo o Poder Executivo na confecção de 
normas administrativas posteriores. Caso contrário, a contribuição social criada para atender a necessidade de 
intervenção do setor público no campo do ensino corre o risco de desvirtuar-se sem romper seu imperativo. Pode 
até mesmo fortalecer-se numa tendência perniciosa de transformar a contribuição social numa espécie de 
salário-indireto negociado entre patrões e seus empregados, com prejuízos para o conjunto da comunidade. 
Neste caso, perder-se-ia o sentido profundo da contribuição social destinada a universalizar os benefícios de sua 
aplicação e não segmentar privilégios e evitar benefícios. Tal é, aliás, o caráter atual, proposto pela Constituição 
da seguridade social que jamais poderia estreitar-se e uma relação biunívoca entre o empregador e seus 
empregados. 
Desde que definido o caráter universal de aplicação do salário-educação, seu recolhimento deverá respeitar a 
tradição que já demonstrou a eficácia do recolhimento através do sistema previdenciário. Mas é necessário 
cuidar de definir os critérios de distribuição do salário-educação entre a União, Estados e Municípios, nos moldes 
em que o faz a Seção VI – DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS, Título VI – Capítulo I – DO 
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. Assim, dado que compete, primordialmente, aos Municípios a 
responsabilidade sobre o ensino fundamental propõe-se que se estabeleça uma municipalização relativa do 
salário-educação, sem prejuízo das funções redistributivas a serem desempenhadas pela União, através do 
FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA e pelos Estados federados. Nada justifica o verdadeiro monopólio 
que hoje a União exerce na gestão do salário-educação, sobretudo quando se inaugura uma nova fase da 
democracia brasileira, pautada pela descentralização de encargos e descongestão da máquina estatal. 
Parecer:   

   A Emenda propõe acréscimo de dois parágrafos ao art. 249 do Projeto de Constituição, definindo o 
recolhimento, a destinação e aplicações do salário-educação.  
Em sua justificação, o autor afirma que o salário-educação, no trato constitucional, deve ter indicações mínimas 
sobre sua forma de recolhimento e aplicação, de forma a orientar o legislador e até mesmo o Poder Executivo na 
confecção de normas administrativas posteriores.  
Por nossa vez, entendemos que a matéria, pela sua natureza, será melhor especificada, como objeto de 
legislação ordinária.  
Somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
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TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
[...] 
Art. 243. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, das suas receitas próprias resultantes de impostos, inclusive a 
proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
Parágrafo 1º Para efeito do cumprimento do disposto no “caput” deste artigo, serão considerados os recursos 
aplicados na forma do artigo 241, parágrafos 1º, 2º e 3º, e os aplicados sob forma de convenio entre as 
entidades mencionados no “caput” deste artigo. 
Parágrafo 2º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do 
ensino obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.  
Parágrafo 3º O apoio suplementar ao educado a que se refere o inciso VII do artigo 240, será custeado com os 
recursos previstos neste artigo e também, no que couber, com recursos da seguridade social. 
[...] 

 

Assinaturas  

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

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

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

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

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

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

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

237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

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

 
Justificativa:   

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

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

do Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 

1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 1795-9); § 2º do Art. 
241 (Emenda Coletiva nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 

247 ("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 ("caput"), §§ 2º, 3º 
e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 ("caput"); Art. 
261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 ("caput"), incisos I, II 
e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") (Emenda nº 281-
1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 (“caput ") (Emenda nº 1686-3, 
Fábio Feldman). 

 
___________________________________________________________________ 
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FASE U 

   
   EMENDA:00281 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   

   TÍTULO VIII  
DA ORDEM SOCIAL  
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO  
Art. 215, § 5o.  
Suprimir, no § 5o. do artigo 215 a palavra "público". 
Justificativa: 

O princípio inserido em todas as constituições brasileiras é o de obrigar a empresa a manter ensino fundamental para seus 
empregados e para os filhos deles. Quando não mantém, então, deve recolher a contribuição do salário-educação. 
Logo, não são recursos públicos, mas oriundos da empresa privada e por ela gerados. Em consequência, deve ser 
aplicado para expansão do ensino fundamental, propiciando democraticamente, oportunidade igual para todos os 
estudantes pobres e não apenas para os matriculados na escola oficial. 
Parecer:   

   A supressão da palavra "público", no § 5o. do art. 2l5 contraria os princípios legais referentes ao salário-educação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00417 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   

   Suprima-se do artigo 67 do Ato das  
Disposições Constitucionais Transitórias, do  
Projeto de Constituição, a seguinte expressão:  
..."e com a aplicação de, pelo menos,  
cinquenta por cento dos recursos a que se refere o  
art. 215 da Constituição'... 
Justificativa: 

Na disposição transitória, do projeto de Constituição, Artigo 67, a ANC aprovou que durante dez anos, 50% dos gastos com 
Educação sejam destinados ao ensino básico. 
Devemos notar que a Universidade Brasileira não apenas forma Educadores para o País, como também deseja participar 
intensa e comprometidamente das reflexões acerca da elaboração da lei de Diretrizes e do Plano Nacional de Educação. 
Por isso entendemos que a erradicação do analfabetismo e a melhoria das condições na educação básica são 
responsabilidades dos Governos e demandam obstinada vontade política de todos os brasileiros. 
A definição, neste momento, de porcentagens rígidas, sem uma reflexão mais aprofundada, é inoportuna e poderá causar 
sérias dificuldades para a estruturação do ensino superior. 
Parecer:   

   A emenda propõe supressão relativa ao art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que cuida da  
vinculação de percentual dos recursos a que se refere o art. 215, para eliminar o analfabetismo e universalizar o  
ensino fundamental.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, prevalecendo a  
prioridade para o ensino fundamental, incluída, aí, a erradicação do analfabetismo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00871 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HERMES ZANETI (PSDB/RS) 
Texto:   

   Art. 215 § 5o. Suprimir:  
"Que dela poderão deduzir a aplicação  
realizada com ensino fundamental de seus  
empregados e dependentes". 
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Justificativa: 

“Que dela poderão deduzir a aplicação realizada com ensino fundamental de seus empregados e dependentes”. 
Parecer:   

   A emenda supressiva da expressão "que dela poderão deduzir a aplicação realizada com o ensino fundamental de  
seus empregados e dependentes", no art. 215, 5o., visa um centralismo absoluto.  
A emenda é, pois, contrária ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, contidos no inciso III do art. 211.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00872 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HERMES ZANETI (PSDB/RS) 
Texto:   

   ART. - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
SUPRIMIR A EXPRESSÃO:  
" E com a aplicação de, pelo menos,  
cinquenta por cento dos recursos a que se refere o  
Art. 215 da Constituição".  
E parágrafo único. 
Justificativa: 

“E com a aplicação, de pelo menos, cinquenta por cento dos recursos a que se refere o Art. 215 da Constituição”. 
É parágrafo único. 
Parecer:   

   A emenda propõe supressão relativa ao art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que cuida da  
vinculação de percentual dos recursos a que se refere o art. 215, para eliminar o analfabetismo e universalizar o  
ensino fundamental.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, prevalecendo a  
prioridade para o ensino fundamental, incluída, aí, a erradicação do analfabetismo.  
Aprovar a emenda poderia significar redução de investimentos em educação para os setores mais desfavorecidos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01560 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   UBIRATAN AGUIAR (PMDB/CE) 
Texto:   

   Art. 215, § 5o. - Projeto (B)  
Corrija-se a redação do trecho "O ensino  
fundamental público', constante do § 5o., do art.  
215, na forma seguinte:  
"Art. 215 - ................................  
..................................................  
§ 5o. - O ensino obrigatório público...' 
Justificativa: 

A substituição do termo “fundamental” por “obrigatório” torna a redação do parágrafo mais adequada, pois os benefícios do 
salário-educação poderão estender-se ao ensino médio público, que em razão dos dispositivos desta Constituição (inciso II, 
do art. 212) poderá tornar-se progressivamente obrigatório e gratuito. 
Parecer:   

   A emenda propõe correção de linguagem no § 5o. do art. 215, no sentido e substituir a palavra "fundamental" por  
"obrigatório", a fim de tornar o dispositivo mais adequado quanto aos benefícios do salário-educação.  
Opinamos pela aprovação da emenda, nos termos da justificação do autor. 

 
 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 212 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  
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