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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. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  

      § 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, 

entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou 

política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.  

      § 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.   

 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00073 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE A NÃO OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, AOS  
BRASILEIROS, RESSALVADOS OS CASOS DE ENCARGOS NECESSÁRIOS À 
SEGURANÇA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:00546 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 

                                                      
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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Texto:   
   SUGERE ESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO, EM TEMPO DE PAZ, DE SERVIÇOS  
CIVIS DE INTERESSE NACIONAL COMO ALTERNATIVA AO SERVIÇO MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:00699 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS OS BRASILEIROS SEJAM OBRIGADOS AO SERVIÇO MILITAR  
OU A OUTROS ENCARGOS NECESSÁRIO À SEGURANÇA NACIONAL; QUE OS  
ECLESIÁSTICOS FIQUEM ISENTOS DO SERVIÇO MILITAR EM TEMPO DE PAZ,  
SUJEITOS, PORÉM, A OUTROS ENCARGOS QUE A LEI ATRIBUA; E QUE AS  
MULHERES SEJAM OBRIGADAS AO SERVIÇO CIVIL, DESTINADO AO AMPARO E  
PROTEÇÃO DO MENOR CARENTE. 
   
   SUGESTÃO:00732 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE TORNA VOLUNTÁRIO O SERVIÇO MILITAR, E QUE LEI  
COMPLEMENTAR OU ORDINÁRIA ESTABELEÇA AS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇO MILITAR AOS 18 ANOS DE IDADE. 
   
   SUGESTÃO:01455 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS OS BRASILEIROS SEJAM OBRIGADOS AO SERVIÇO MILITAR,  
OU AO SERVIÇO RURAL, OU A OUTROS ENCARGOS NECESSÁRIOS À SEGURANÇA E  
AO DESENVOLVIMENTO NACIONAIS, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:01474 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS OS BRASILEIROS SEJAM OBRIGADOS AO SERVIÇO MILITAR OU  
A ENCARGOS NECESSÁRIOS À SEGURANÇA NACIONAL, NAS CONDIÇÕES 
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:01546 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM TODOS OS BRASILEIROS OBRIGADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
MILITAR OU A OUTROS ENCARGOS DE INTERESSE NACIONAL, NOS TERMOS QUE 
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:01636 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SERVIÇO MILITAR SEJA OBRIGAÇÃO DE TODOS OS BRASILERIOS,  
COM OS ENCARGOS E ISENÇÕES QUE MENCIONA. 
   
   SUGESTÃO:01972 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
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Texto:   
   SUGERE QUE TODOS OS BRASILEIROS SEJAM OBRIGADOS À PRESTAÇÃO DO  
SERVIÇOS MILITAR, INSENTANDO, EM TEMPO DE PAZ, AS MULHERES E 
OS ECLESIÁSTICOS. 
   
   SUGESTÃO:01987 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS TENHAM POR MISSÃO GARANTIR A SOBERANIA E  
INDEPENDÊNCIA DO PAÍS, DEFENDER SUA INTEGRIDADE TERRITORIAL E  
SEGURANÇA NACIONAL; QUE O SERVIÇO MILITAR SEJA OBRIGATÓRIO,  
RESSALVADO O DIREITO DE, EM TEMPO DE PAZ, ALEGAR-SE IMPERATIVO DE  
CONSCIÊNCIA PARA EXIMIR-SE DE SUA OBRIGAÇÃO; QUE A LEI ESTABELEÇA A  
PRESTAÇÃO, EM TEMPO DE PAZ, DE SERVIÇOS CIVIS DE INTERESSE NACIONAL,  
COMO ALTERNATIVA AO SERVIÇO MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:02124 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SERVIÇO MILITAR SEJA VOLUNTÁRIO, EM TEMPO DE PAZ. 
   
   SUGESTÃO:02276 DT REC:04/05/87 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR E A OPÇÃO 
PELO TREINAMENTO CIVIL. 
   
   SUGESTÃO:02383 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   SUGERE A OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR OU DE  
OUTROS ENCARGOS NOS TERMOS DETERMINADOS EM LEI. 
   
   SUGESTÃO:02454 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO SERVIÇO MILITAR E  
DOS SERVIÇOS REQUERIDOS PARA A DEFESA DO PAÍS, NOS TERMOS 
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02973 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA - RS 
JOÃO NASCIMENTO DA SILVA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SANTA MARIA CEP : 97100 UF : RS) 
Texto:   
   SUGERE A NÃO OBRIGATORIEDADE DO SERVIÇO MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:03007 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS OS BRASILEIROS DISPENSADOS OU ISENTOS DO SERVIÇO  
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MILITAR OBRIGATÓRIO FIQUEM SUJEITOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CÍVICO EM  
ATIVIDADES DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:03198 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE SEJA FACULTADO AO CIDADÃO MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS E  
ESTUDANTE DO 2. GRAU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:03209 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGRÍCOLA, COMO FORMA  
ALTERNATIVA DO SERVIÇO MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:03426 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO SERVIÇO MILITAR, 
NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:03640 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O SERVIÇO MILITAR ALTERNATIVO. 
   
   SUGESTÃO:04279 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, NAS CONDIÇÕES 
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04398 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARTENIR WERNER (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA O SERVIÇO MILITAR FACULTATIVO E QUE PROFISSIONALIZE 
SEUS INTEGRANTES. 
   
   SUGESTÃO:04461 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTANDO NO SERVIÇO MILITAR POSSA OPTAR, POR MOTIVO DE  
CRENÇA RELIGIOSA OU CONVICÇÃO POLÍTICA, PELA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO  
PATRIÓTICO QUE A LEI REGULARÁ. 
   
   SUGESTÃO:04464 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM O DIREITO DE ALEGAR IMPERATIVO DE CONSCIÊNCIA  
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PARA EXIMIIR-SE DA OBRIGAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, NAS CONDIÇÕES 
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04508 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O CIDADÃO POSSA SE EXIMIR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR,  
NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04783 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALEXANDRE COSTA (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA OBRIGATÓRIA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, SALVO QUANDO  
HOUVER ALEGAÇÃO DE IMPERATIVO DE CONSCIÊNCIA. 
   
   SUGESTÃO:05078 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE A LEI ESTABELEÇA O SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO E OS  
SERVIÇOS CIVIS ALTERNATIVOS AO SERVIÇO MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:05261 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE A CESSAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DO SERVIÇO MILITAR E A  
PROFISSIONALIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:05317 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURANDO O DIREITO DE ALEGAR IMPERATIVO DE  
CONSCIÊNCIA PARA FINS DE ISENÇÃO DO SERVIÇO MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:05351 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODO BRASILEIRO TENHA DIREITO DE PRESTAR SERVIÇO MILITAR,  
CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:05401 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO INSTITUINDO SERVIÇO CÍVICO AOS BRASILEIROS E  
BRASILEIRAS DISPENSADOS OU ISENTOS DO SERVIÇO MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:05754 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SERVIÇO MILITAR SÓ SEJA OBRIGATÓRIO POR NECESSIDADE DE  
DEFESA DO ESTADO. 
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   SUGESTÃO:05951 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE O SERVIÇO MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:06556 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:06731 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:07403 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS COMO ALTERNATIVA 
AO SERVIÇO MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:07630 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DO  
SERVIÇO MILITAR OU DE SERVIÇO CIVIL ALTERNATIVO. 
   
   SUGESTÃO:07735 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS OS BRASILEIROS SEJAM OBRIGADOS, AO COMPLETAR 17 ANOS  
DE IDADE, A PRESTAR SERVIÇO À PÁTRIA, DE NATUREZA CIVIL OU MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:08265 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SERVIÇO MILITAR PRESTADO PELAS MULHERES SEJA OPCIONAL EM  
TEMPO DE PAZ E OBRIGATÓRIO EM TEMPO DE GUERRA. 
   
   SUGESTÃO:08562 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTAMENTO MILITAR SEJA VOLUNTÁRIO PARA AS MULHERES,  
E OBRIGATÓRIO PARA OS HOMENS E QUE O SERVIÇO MILITAR SEJA FACULTATIVO PARA 
TODOS. 
   
   SUGESTÃO:08618 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
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Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS DE INTERESSE  
NACIONAL, EM TEMPO DE PAZ, COMO ALTERNATIVA AO SERVIÇO 
MILITAR OBRIGATÓRIO. 
   
   SUGESTÃO:08766 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SERVIÇO MILITAR SEJA VOLUNTÁRIO QUANDO EM TEMPO DE PAZ,  
E HOMENS E MULHERES POSSAM SER CONVOCADOS EM CASO DE GUERRA OU PARA  
INTEGRAR ORGANIZAÇÕES DE DEFESA CIVIL. 
   
   SUGESTÃO:09026 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SERVIÇO MILITAR E O SERVIÇO CIVIL SEJAM OBRIGATÓRIOS, NOS 
TERMOS QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:09158 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O DIREITO DE ALEGAR IMPERATIVO DE  
CONSCIÊNCIA PARA EXIMIR-SE DA OBRIGAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:09601 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA OBRIGATÓRIO O SERVIÇO MILITAR, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09780 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ALISTAMENTO SEJA ABRIGATÓRIO E PRIORITÁRIA A PRESTAÇÃO  
DO SERVIÇO MILITAR PELO EX-MENOR CARENTE. 
   
   SUGESTÃO:09805 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISCIPLINANDO O SERVIÇO MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:10089 DT REC:19/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ - PR 
TÉRCIO HILÁRIO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O CIDADÃO TENHA O DIREITO DE SE EXIMIR DA PRESTAÇÃO DO  
SERVIÇO MILITAR, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:10391 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   SERVIÇO NAC. JUSTIÇA E NÃO-VIOLÊNCIA, SANTO ÂNGELO-RS) 
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Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 13ª reunião da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança 
– IVb notas taquigráficas da audiência pública realizada em 6/5/1987, que tratou do Voto dos 
militares/ Obrigatoriedade e universalidade do serviço militar/ Ministério da Defesa/ Atribuições 
Departamento de Polícia Federal.  
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-
e/subcomissao4b 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E DE SUA SEGURANÇA - IVB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 14 – Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar ou a outros encargos 

necessários à segurança nacional, nos termos e sob as penas da lei.  

§ 1º - Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço nacional 

alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de 

consciência para eximição da obrigação do serviço militar.  

§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.  

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 20. 

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 14 - O Serviço Militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º - Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência para 

eximirem-se de atividades de caráter essencialmente militar.  

§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.  

 

Consulte na 17ª reunião da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de 

sua Segurança a votação do Substitutivo.  

Publicação: DANC de 4/8/1987, suplemento, a partir da p. 22, disponível em: 

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

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

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

partidaria-e/subcomissao4b 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 10  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES – 

IV 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 35 - O Serviço Militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º - Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência para 

eximirem-se de atividades de caráter essencialmente militar.  

§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.  

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 11. 

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 28 - O Serviço Militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º - Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência para 

eximirem-se de atividades de caráter essencialmente militar.  

§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.  

 

Consulte nas 8ª e 9ª reuniões da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 

Garantia das Instituições a votação do Substitutivo do Relator.  

Publicação: DANC de 8/8/1987 e 22/8/1987, suplemento, a partir da p. 131 e 105 

respectivamente, disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

partidaria-e/comissao4 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 253 - O Serviço Militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º - Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência para 

eximirem-se de atividades de caráter essencialmente militar.  

§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 4. 

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

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
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FASE L – Projeto 
de Constituição 

 Art. 248 - O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º - Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência para 

eximirem-se de atividades de caráter essencialmente militar.  

§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 34. 

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 193 - O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º - Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência para 

eximirem-se de atividades de caráter essencialmente militar.  

§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.  

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 17. 

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 161 - O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º - Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência para 

eximirem-se de atividades de caráter essencialmente militar.  

§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 168. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência para 

eximirem-se de atividades de caráter essencialmente militar.  

§ 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.  

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02041 art. 169. 

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

2º) 

Art. 149. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência para 

eximir-se de atividades de caráter essencialmente militar.  

§ 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.  

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

Discussão e votação: 

Requerimento de reunião de emendas e destaques, relativo ao texto dos artigos 

141, 149 e 150 do Projeto B.  A reunião foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/8/1988, a partir da p. 

13293. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, 

entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica 

ou política, para eximir-se de atividades de caráter essencialmente militar.  

§ 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos 

que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, 

entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica 

ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.  

§ 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

parágrafo 1º do art. 143. 

(consulte o quadro comparativo das propostas de redação, folhas 115 e 116). 

 

 
 
 
 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/300anc27ago1988.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00003 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 14 e seus parágrafos, pelo seguinte:  
"Art. 14. O serviço militar é obrigatório, nos termos da lei.  
§ 1o. A mulher e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar em tempo de paz,  
sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.  
§ 2o. É assegurado o direito de alegar  
imperativo de consciência para eximir-se da  
obrigação do serviço militar em tempo de paz,  
impondo o exercício desse direito, a seu titular,  
a realização de prestação alternativa a ser  
definida em lei." 
Justificativa 
A presente emenda altera o texto original do anteprojeto em alguns pontos. 
Elimina na redação a expressão "ou a outros encargos necessários à segurança nacional", para 
manter simplesmente a obrigatoriedade do serviço militar para todos os brasileiros. Essa 
obrigatoriedade pura e simples é suficientemente abrangente para satisfazer as necessidades 
militares do País. 
O parágrafo segundo altera o anteprojeto para dar à lei e não às Forças Armadas a atribuição de 
regulamentar a prestação do serviço alternativo. Além disso, recorre-se aos termos da redação da 
Comissão de Estudos Constitucionais, que é mais exata. 
   
   EMENDA:00015 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 12 do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 12. ..................................  
Parágrafo único. Lei Complementar de  
iniciativa dos Poderes Executivo e Legislativo  
estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na  
organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.  
Suprima-se os parágrafos do artigo 14, e os  
artigos 15, 16, 17 e 18 do anteprojeto." 
Justificativa 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Impõe-se a alteração do parágrafo único do art. 12, cometendo-se ao Poder Legislativo, ao lado do 
Poder Executivo, a iniciativa de que trata aquele preceito. Não é justo que apenas o Poder Executivo 
possa ter a iniciativa da lei complementar que estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 
organização das Forças Armadas. 
A supressão dos dispositivos mencionados deflui do cumprimento do disposto no parágrafo único: lei 
complementar cuidará da organicidade das Forças Armadas. A Carta Magna não pode se constituir 
em Estatuto de qualquer ente público. 
   
   EMENDA:00019 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 14 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 14. O serviço militar é facultativo". 
Justificativa 
Demonstra a estatística sobre o alistamento militar nas Forças Armadas, que apenas 9% (nove por 
cento) dos jovens são arrebanhados para o Serviço Militar. 
Por isso, nada mais saudável do que a incoercibilidade ora proposta, facultando aos jovens o direito 
de ingressarem espontaneamente no Serviço Militar. 
Demonstrou-se no âmbito desta Comissão, que é de três anos o período mínimo para capacitar o 
jovem à efetiva condição de reservista. Assim, o recrutamento opcional incentivaria a preparação de 
jovens mais vocacionados ao perfeito adestramento militar, mantida a renovação de grande parcela 
dos efetivos das Forças Armadas, nos mesmos índices estatisticamente comprovados. 
A criação de novos "Tiros de Guerra", em número suficiente, seria um hábil sucedâneo no 
aproveitamento constante desse imenso contingente humano. Convém lembrar que a instrução nos 
Tiros de Guerra é ministrada nos períodos noturnos, bem como nos domingos e feriados, não 
impedindo, portanto, o exercício da atividade escolar ou laboral diurnas. 
   
   EMENDA:00044 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substituir o terceiro artigo que trata do serviço militar por:  
Artigo X. O serviço militar é obrigatório,  
nos termos da lei. Em caso de guerra todos são  
obrigados à prestação dos serviços requeridos para  
a defesa da Pátria.  
§ 1o. É assegurado o direito de alegar  
imperativo de consciência para eximir-se da  
obrigação do serviço militar pleno. Neste caso o  
exercício deste direito impõe a seu titular a  
realização de prestação civil alternativa e em  
caso de guerra à prestação de serviços de apoio.  
§ 2o. A lei estabelecerá, em tempo de paz, a  
prestação de serviços civis de interesse nacional  
como alternativa ao serviço militar, definindo as  
suas condições.  
§ 3o. Os que forem considerados inaptos para  
o serviço militar, prestarão serviço em tarefas de  
apoio ou em prestação civil alternativa adequada à  
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sua situação.  
§ 4o. Nenhum cidadão poderá ser prejudicado  
no seu emprego e benefícios sociais correlatos, em  
virtude da prestação de serviço militar ou civil alternativo. 
Justificativa 
O serviço à Pátria, em nosso entendimento, é basicamente, mas não apenas, uma tarefa militar. 
Cabe a ele integrar a juventude, homens e mulheres, na compreensão de nossos problemas e no 
estímulo de buscar soluções. 
E neste sentido que propomos o serviço em tarefas civis, mesmo que subordinadas à convocação 
militar, e ampliamos o leque de recrutáveis, entendendo os casos particulares, mas absorvendo-os 
segundo as características especiais, sejam físicas ou de consciência. 
   
   EMENDA:00054 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Inclua-se os seguintes artigos:  
SEÇÃO - Da Segurança Nacional:  
"Art. Ficam criadas no âmbito da Presidência  
da República as Secretarias Civil, Militar e de Informações."  
"Art. Fica criado o Conselho de Defesa  
Nacional, presidido pelo Presidente da República,  
secretariado pelo Ministro da Defesa e integrado  
por todos os Ministros de Estado, pelos  
Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado  
Federal e da Câmara dos Deputados."  
SEÇÃO - Das Forças Armadas:  
"Art. As Forças Armadas, dependentes do  
Ministério da Defesa, são encarregadas da Defesa  
Nacional e integradas pela Marinha, Exército e Aeronáutica.  
Parágrafo Único. O Ministério da Defesa  
exercerá o controle das Forças Armadas, na forma  
que determinar a lei."  
"Art. O Serviço Militar será voluntário  
quando em tempo de paz.  
§ 1o. Homens e mulheres poderão ser  
convocados diante de deflagração de guerra ou para  
pertencer a organizações de defesa civil.  
§ 2o. A lei disciplinará as particularidades  
inerentes à matéria."  
"Art. As Forças Armadas, essenciais à  
execução da segurança nacional, destinam-se  
exclusivamente a defesa e garantia da política e  
segurança externa.  
Parágrafo 1o. Compete ao Presidente da  
República, ao Presidente do Senado Federal, ao  
Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente  
do Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do  
primeiro, a direção da política e segurança  
externa, assim como a escolha dos Comandantes-  
Chefes das Forças Armadas.  
Parágrafo 2o. Fica facultado ao Poder  
Executivo convocar em tempos de paz os jovens de  
idade superior a 16 anos para prestação de  
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serviços civis, pelo prazo de até 18 meses,  
prioritariamente em atividades voltadas para  
implementação de projetos de desenvolvimento  
regional, conforme a lei determinar." 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
   
   EMENDA:00072 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção IV - Das Forças Armadas:  
Substitutivo para o art. 14 e seus parágrafos 1o. e 2o.:  
"Art. 14. A prestação do serviço militar será facultativa.  
§ 1o. A lei disciplinará a convocação  
extraordinária de cidadãos para a prestação de  
serviço militar em caso de guerra.  
§ 2o. Na hipótese de convocação  
extraordinária, nos termos do parágrafo  
antecedente, será respeitada a objeção de consciência." 
Justificativa 
Trata-se de dar aos jovens cidadãos o direito individual de opção para efeito de uma atividade que 
envolve questões de consciência e que altera profundamente o cotidiano de vida da pessoa, não 
cabendo ao Estado estabelecer norma impositiva. Apenas em situação extraordinária de guerra pode 
se justificar a obrigatoriedade de prestação do serviço militar, mas respeitando-se, mesmo assim, as 
objeções de foro íntimo. 
   
   EMENDA:00091 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 14 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 14. O serviço militar é obrigatório, na forma da lei.  
Parágrafo único. A lei, em tempo de paz,  
poderá estabelecer a prestação de serviço civil de  
interesse da pátria, como alternativa." 
Justificativa 
Em tempo de guerra, o serviço prestado deve ser de natureza militar. 
Sem dúvida, aí ele é o mais útil à pátria. Mas, em tempo de paz, pode não ser o mais conveniente ao 
interesse nacional. Assim, deve restar à lei a faculdade de disciplinar a matéria, regulando os casos 
de aplicação das duas espécies de serviços. 
   
   EMENDA:00103 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 13, artigo 14,  
artigo 16, artigo 17 e artigo 18, da Seção IV:  
"Art. 13. As Forças Armadas destinam-se a  
assegurar a independência e a soberania do País, a  
integridade do seu território, os poderes  
constitucionais e, por iniciativa expressa destes,  
a ordem constitucional.  
Parágrafo único. Cabe ao Presidente da  
República a direção da política da guerra e a  
escolha dos Comandantes-Chefes.  
Art. 14. Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar ou a outros encargos  
necessários à defesa do Estado Democrático, nos  
termos da lei.  
§ 1o. Às Forças Armadas compete, na forma da  
lei, atribuir serviço nacional alternativo aos que,  
em tempo de paz, após alistados, alegarem  
imperativo de consciência para eximição da  
obrigação do serviço militar.  
§ 2o. As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir.  
Art. 16. Nas transgressões disciplinares,  
previstas na legislação específica das Forças  
Armadas, só caberá habeas corpus por falta de  
pressupostos legais da apuração ou da punição.  
Art. 17. Os militares serão alistáveis.  
Art. 18. Os militares da ativa poderão  
estar filiados à partidos políticos." 
Justificativa 
A tradição constitucional brasileira sempre reservou às Forças Armadas, prioritariamente, a missão 
de defender a independência e soberania nacional, a integridade de nosso território e os poderes 
constitucionais. 
Há que incluir entre as missões das Forças Armadas a de manter a ordem constitucional, quando 
requisitada por iniciativa dos poderes da República o que não convém à grandeza desta tarefa nem à 
tradição de nossas Forças Armadas é delegar-lhe a missão de manter a “ordem interna”, tarefa que 
deve ser da competência das Polícias Militares e da Polícia Judiciária. 
Inadmissível o espetáculo de ser ver nossas Forças Armadas mobilizadas, por exemplo, para reprimir 
movimentos grevistas, sob o pretexto de "manter a ordem”. 
No lugar desta tarefa menor, de manter a ordem interna, as Forças Armadas devem ter a missão de 
defender os poderes constitucionais e o Estado Democrático. 
   
   EMENDA:00116 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 14 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14. O serviço militar poderá ser  
realizado em quartéis ou nos Tiros de Guerra,  
sendo que a lei poderá estabelecer a prestação, em  
tempo de paz, de serviços civis de interesse  
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nacional, como alternativa ao serviço militar,  
extensivo às mulheres que assim o desejarem." 
Justificativa 
A possibilidade de prestação do serviço militar nos Tiros de Guerra deve ser prevista no texto 
constitucional para oferecer uma alternativa aos jovens que passariam a poder cumprir o serviço 
militar sem a necessidade de se afastarem de suas obrigações. 
Além disso, é preciso garantir alternativas civis para o serviço militar, em tempo de paz, extensivas às 
mulheres que o desejarem. 
   
   EMENDA:00127 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substituam-se o artigo e seus dois parágrafos  
inseridos em terceiro lugar na seção que trata  
"Das Forças Armadas" do Anteprojeto desta  
Subcomissão, pelos seguintes dispositivos:  
"Art. 14 Todo brasileiro tem direito de  
prestar serviço militar, que será  
profissionalizante na forma da Lei.  
Parágrafo único. Em caso de guerra, todos são  
obrigados à prestação dos serviços requeridos para  
a defesa da Pátria." 
Justificativa 
O ingresso nas forças armadas dar-se-á com a prestação do serviço militar, primeira etapa para uma 
carreira profissional. Como qualquer profissão, a militar poderá ser livremente abraçada por todos os 
que se sintam para ela chamados e contem com os requisitos considerados necessários e 
indispensáveis. O serviço militar obrigatório, em tempo de paz, sobre ferir os princípios democráticos 
e importar desnecessário e irreparável custo social, representa um desserviço às próprias forças 
armadas, cujos esforços na preparação dos recrutas se vêem malbaratados reiteradamente, no 
preciso instante em que os treinandos se aproximam de uma fase em que poderiam ser 
verdadeiramente aproveitados profissionalmente. 
A motivação que se poderá ofertar aos recrutas, inclusive em termos salariais, através do aceno de 
uma profissão digna e compensadora, eliminará as frustrações e revoltas comuns entre os que, até 
agora, têm sido compelidos a interromper suas atividades civis, mesmo de formação intelectual, para 
se dedicarem a um mister para o qual não sentem qualquer pendor. 
Apenas se ressalva o direito maior de que a Pátria possa, a qualquer momento, contar com a 
colaboração de todos seus filhos para defendê-la, quando se vir ameaçada em tempos de guerra. 
A matéria da presente emenda foi objeto da Sugestão de Norma Constitucional nº 5.351, de nossa 
autoria, tendo sido mencionada às fls.15 e 18 do Relatório emitido por esta egrégia Subcomissão. 
Lamentavelmente, porém, verifica-se que nossa proposta foi interpretada equivocadamente, em 
sentido diametralmente oposto ao que lhe foi dado. 
Destaque-se que o próprio Anteprojeto apresentado pelo Relator considera a prestação do serviço 
militar como a primeira etapa da carreira militar. Tal entendimento conflita com a obrigatoriedade de 
sua prestação, pois implicaria dizer que todos os brasileiros são obrigados a seguir a carreira militar 
ou a nela ingressar para, logo a seguir, dela se afastar. 
Nem mesmo os argumentos apresentados à fls.27 do Relatório inclusive o de que "o Serviço Militar 
obrigatório gera um custo muitas vezes menor que o voluntariado profissional", chegam a nos 
convencer. Aliás, recentemente uma alta patente das Forças Armadas concedeu entrevista na 
televisão informando que são alistados, anualmente, cerca de 1.200.000 cidadãos, dos quais "menos 
de dez por cento" são engajados nas fileiras das Forças Armadas. Isto representa um total de mais 
de 100.000 jovens que todos os anos passam pelo Serviço Militar, não se podendo admitir que o 
custo dessa operação seja inferior ao do estabelecimento progressivo de uma força básica, 
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PROFISSIONALIZANTE, visando à manutenção de um efetivo, permanente, de praças realmente 
capacitadas para o exercício de suas funções, como primeiro degrau na complexa carreira militar. 
É imperativo admitir-se que o cidadão tem obrigações para com a Pátria e a Sociedade, vindo tal 
princípio consagrado em inúmeros dispositivos da Constituição: pagamento de impostos, respeito à 
Lei, preponderância do sentido social de alguns direitos individuais, etc. Assim, também a prestação 
de serviços requeridos para a defesa da Pátria, em tempo de guerra, ainda que o cumprimento dessa 
obrigação se manifeste em atividades de natureza não militar ou paramilitar. Em tempos de paz, 
porém, não se justifica que se imponha, obrigatoriamente, a prestação de serviço militar, até mesmo 
porque outras necessidades sociais deveriam merecer a preferência dos esforços de cada cidadão. 
Porque não o magistério obrigatório? E o serviço médico obrigatório? E o advocatício? E o agrícola? 
Até mesmo a sistemática adotada de incorporação, de dez por cento dos alistados, invalida o objetivo 
de promover a capacitação militar de nossos jovens de maneira a se poder contar, permanentemente, 
com expressiva reserva de força militar. 
Por fim, cabe observar que a obrigatoriedade do serviço militar é predominante em Países de 
Governo não propenso a regime democrático. Naqueles verdadeiramente democráticos a prestação 
do serviço militar é tida como um direito, procurando-se recrutar os jovens através de eficiente 
motivação, livrando-se as Forças Armadas até mesmo de abrigar, em seu seio, recrutas 
descontentes, frustrados, ineptos ou revoltados. 
   
   EMENDA:00128 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Modifique-se o anteprojeto em sua seção sobre  
as Forças Armadas com o seguinte:  
"Art. 17 O serviço militar será facultativo  
para os brasileiros de ambos os sexos, sendo o  
alistamento voluntário para as mulheres e  
obrigatório para os homens." 
Justificativa 
É objeto de preocupação nossa o aprimoramento de nossas Forças Armadas. Não podemos acreditar 
que possuímos contingentes qualificados nas citadas incorporações, quando o jovem leva cerca de 
10 a 11 meses recebendo todos os ensinamentos, e logo após este período é dispensado, não 
podendo exercer suas funções na plenitude. Deveremos promover a profissionalização das Forças 
Armadas, para que o jovem que livremente nela ingressar esteja abraçando uma profissão. 
Mantemos a obrigatoriedade do alistamento, para que o Estado possa exercer um controle efetivo do 
crescimento proporcional e preservar sua independência. 
Outros argumentos poderiam ser aqui elencados, mas ao finalizar, gostaríamos de manifestar nossa 
posição sobre a liberdade que se deve ter, num Estado democrático, de fazer ou deixar de fazer algo. 
   
   EMENDA:00135 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o., do Terceiro Art. da  
Seção das Forças Armadas, a seguinte redação,  
acrescente-se como parágrafo terceiro o que se segue:  
"§ 2o. Os eclesiásticos ficam isentos do  
serviço militar obrigatório em tempo de paz,  
sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.  
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§ 3o. As mulheres são obrigadas ao serviço  
civil destinado ao amparo e proteção do menor carente." 
Justificativa 
Nosso objetivo ao emendar o anteprojeto de texto constitucional, da subcomissão de Defesa do 
Estado, da Sociedade e de sua segurança, é criar o serviço civil obrigatório para as mulheres, 
destinando ao amparo e a proteção do menor carente. 
Queremos munir o governo de mão de obra necessária para a implantação de uma política séria de 
amparo ao menor, bem como dar uma remuneração para as jovens que nesse serviço ingressar. 
   
   EMENDA:00145 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SEÇÃO  
Das Forças Armadas  
Serviço Militar  
Seja dada aos artigos que tratam do serviço  
militar a seguinte redação:  
"Art.14 - A lei estabelecerá o serviço militar  
obrigatório e os serviços civis de interesse  
nacional, alternativos ao serviço militar, em  
tempo de paz." 
Justificativa 
A referência constitucional deve ser genérica, deixando à lei ordinária o tratamento mais detalhado da 
questão. 
   
   EMENDA:00155 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 14 e § 1o. e acrescente-se ao § 3o. a seguinte redação:  
"Art. 14. Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar ou a outros encargos  
necessários à defesa nacional, nos termos e sob as  
penas da lei.  
§ 1o. Aqueles que alegarem imperativo de  
consciência para se eximirem da obrigação do  
serviço militar, serão alistados e destinados a  
serviços civis de interesse nacional.  
§ 3o. Em caso de guerra, todos são obrigados  
à prestação dos serviços requeridos para a defesa da Pátria." 
Justificativa 
A Emenda visa resolver melhor a questão do serviço militar. O ideal, neste campo, é o serviço militar 
facultativo e profissionalizado. Todavia, consideram militares brasileiros que o País ainda não tem 
condições de tornar não obrigatório o serviço militar. 
Mantendo a obrigatoriedade, suspendendo a perda de direitos políticos vigente hoje para os que se 
negam por motivos de consciência ao serviço militar e oferecendo a obrigatoriedade de atividades 
civis necessárias ao País, como alternativa, estamos abrindo caminho para que o assunto venha a 
ser resolvido sem as graves consequências de hoje. 
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   EMENDA:00156 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Modifique-se o § 2o. do art. 14:  
§ 2o. As mulheres, os eclesiásticos e os  
índios ficam isentos do serviço militar  
obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém à  
exceção dos índios, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir. 
Justificativa 
Os índios são membros de sociedades autóctones, étnico-culturalmente distintas da sociedade não-
indígena. Se até o momento ignorou-se o direito destas sociedades de manterem sua própria 
identidade e seus valores culturais, é hora oportuna, ao ensejo da nova Constituição, de marcar o 
respeito aos índios, alternando as relações que, historicamente, têm significado a extinção de muitos 
grupos indígenas e uma enorme de população entre eles. 
Para inverter a postura colonialista que a sociedade adventícia impõe aos índios, deve-se renunciar 
submetê-los aos padrões e interesses estranhos às suas tradições culturais. Neste sentido, não há 
fundamento obrigar os índios ao serviço militar, instituição própria da nossa sociedade, cujo 
significado, inclusive, dificilmente seria apreendido devidamente pelos membros das sociedades 
indígenas. 
Além disso, a lamentavelmente baixa população indígena total do País – beirando os 250.000 
indivíduos – não é de grandeza a comprometer as finalidades do serviço militar. 
Por tais motivos, propõe-se a inclusão dos índios como completamente isentos do serviço militar em 
tempo de paz. 
   
   EMENDA:00166 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   "Art. 14. Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar ou a outros encargos de  
interesse nacional, nos termos e sob as penas da lei.  
Parágrafo único. Os isentos do serviço  
militar, bem como os que dele forem dispensados,  
ficarão sujeitos a outros encargos que a lei lhes atribuir." 
Justificativa 
Todas as nações modernas utilizam-se do serviço militar compulsório. Ocorre, porém, que nem todos 
os nacionais estão capacitados para a prestação desse serviço. A atual Carta refere-se 
especificamente às mulheres e eclesiásticos, conceito que é adotado pelo nobre Relator da 
Subcomissão, mas que, data vênia, não mais corresponde às necessidades atuais. Afinal, não são 
apenas as mulheres e os eclesiásticos que se tornam isentos do serviço militar. As próprias Forças 
Armadas encontram limitações, até de equipamentos e instalações, para aproveitar todos os 
cidadãos em condições de prestar esse serviço. Há os chamados excessos de contingente. Por esse 
motivo, devem-se encontrar outras formas de se orientar esse serviço, que constitui direito e dever de 
todos os cidadãos, sem discriminação. De resto, opta o nobre Relator pelo conceito de segurança 
nacional como vetor principal desse serviço. Julgo que o conceito deve ser mais amplo, sugerindo 
assim que o serviço atenda a encargos de interesse nacional, na forma que a lei determinar. 
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   EMENDA:00179 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   SEÇÃO  
Das Forças Armadas  
Serviço Militar  
Seja dada aos artigos que tratam do Serviço  
Militar a seguinte redação:  
"Art. 14. A lei estabelecerá o Serviço  
Militar obrigatório e os serviços civis de  
interesse nacional, alternativos ao Serviço  
Militar, em tempo de paz." 
Justificativa 
A referência constitucional deve ser genérica, deixando à lei ordinária o tratamento mais detalhado da 
questão. 
   
   EMENDA:00203 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SEÇÃO IV  
Das Forças Armadas  
Serviço Militar  
Seja dada aos artigos que tratam do serviço  
militar a seguinte redação:  
"Art. 14. A lei estabelecerá o serviço  
militar obrigatório e os serviços civis de  
interesse nacional, alternativos ao serviço  
militar, em tempo de paz." 
Justificativa 
A referência constitucional deve ser genérica, deixando à lei ordinária o tratamento mais detalhado da 
questão. 
   
   EMENDA:00214 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Modifica-se a redação do § 2o. do Art. 14.  
"Art. 14 As mulheres e os eclesiásticos são  
isentos do serviço militar em tempo de paz,  
reservado o direito de integrarem  
profissionalmente as Forças Armadas sem nenhuma  
restrição à carreira." 
Justificativa 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 23  

 

A presente proposta à Assembleia Nacional Constituinte assegura o direito à igualdade da mulher na 
escolha de sua carreira profissional. 
Ressalvada a obrigatoriedade do serviço militar, cuja isenção justifica-se por uma discutível herança 
cultural, tem a mulher o direito de integrar as Forças Armadas, como qualquer cidadão brasileiro. 
Esta Emenda considerada não só a igualdade entre todos os brasileiros, preceito fundamental de 
todas as constituições, mas ainda encara o fato de que a mulher já participa plenamente na vida 
econômica do País. 
Hoje, nas Forças Armadas, especialmente na Marinha, a mulher já está presente, mas ainda sofre 
restrições quanto à carreira militar. O seu aproveitamento é meramente burocrático ou assistencial. 
Mulheres e Forças Armadas ganham com esta garantia constitucional. As mulheres porque é mais 
um preconceito que cai, mais um setor que abre à sua plena participação. As Forças Armadas, por 
motivos dentre os quais destacam o enriquecimento político e cultural, representado pela 
incorporação de um modo especifico de ver o mundo, insubstituível e rigorosamente diferente do 
homem, significando um pluralismo extremamente renovador e útil aos compromissos democráticos 
da vida militar. 
 
   
   EMENDA:00220 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 1o., modificando-se a redação do § 2o. do art. 14.  
"Art. 14. ..................................  
............................................  
§ 2o. As mulheres ficam isentas do serviço  
militar obrigatório em tempos de paz." 
Justificativa 
Excluímos os eclesiásticos da isenção do serviço militar obrigatório, por considerarmos necessária a 
participação de todos os cidadãos brasileiros, maiores de 18 anos, na medida em que completam sua 
integração na sociedade e prestam relevante serviço à Nação. Somente ficarão isentas as mulheres, 
e em tempo de paz. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00011 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Art. - Todos os brasileiros são obrigados ao  
serviço militar ou a outros encargos de interesse  
nacional, nos termos e sob as penas da lei.  
§ único - Os isentos do serviço militar, bem  
como os que dele forem dispensados, ficarão  
sujeitos a outros encargos que a lei lhes atribuir. 
Justificativa 
Todas as nações modernas utilizam-se do serviço militar compulsório. Ocorre, porém, que nem todos 
os nacionais estão capacitados para a prestação desse serviço. A atual Carta refere-se 
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especificamente às mulheres e eclesiásticos, conceito que é adotado pelo nobre Relator da 
Subcomissão, mas que, data vênia, não mais corresponde às necessidades atuais. Afinal, não são 
apenas as mulheres e os eclesiásticos que se tornam isentos do serviço militar. As próprias Forças 
Armadas encontram limitações, até de equipamentos e instalações, para aproveitar todos os 
cidadãos em condições de prestar esse serviço. Há os chamados excessos de contingente. Por esse 
motivo, devem-se encontrar outras formas de se orientar esse serviço, que constitui direito e dever de 
todos os cidadãos, sem discriminação. De resto, opta o nobre Relator pelo conceito de segurança 
nacional como vetor principal desse serviço. Julgo que o conceito deve ser mais amplo, sugerindo 
assim que o serviço atenda a encargos de interesse nacional, na forma que a lei determinar. 
   
   EMENDA:00061 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 14 do Anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 14. O serviço militar é facultativo. 
Justificativa 
Demonstra a estatística sobre o alistamento militar nas Forças Armadas, que apenas 9% (nove por 
cento) dos jovens são arrebanhados para o Serviço Militar. 
Por isso, nada mais saudável do que a incoercibilidade ora proposta, facultando aos jovens o direito 
de ingressarem espontaneamente no Serviço Militar. 
Demonstrou-se no âmbito desta Comissão, que é de três anos o período mínimo para capacitar o 
jovem à efetiva condição de reservista. Assim, o recrutamento opcional incentivaria a preparação de 
jovens mais vocacionados ao perfeito adestramento militar, mantida a renovação de grande parcela 
dos efetivos das Forças Armadas, nos mesmos índices estatisticamente comprovados. 
A criação de novos "Tiros de Guerra", em número suficiente, seria um hábil sucedâneo no 
aproveitamento constante desse imenso contingente humano. Convém lembrar que a instrução nos 
Tiros de Guerra é ministrada nos períodos noturnos, bem como nos domingos e feriados, não 
impedindo, portanto, o exercício da atividade escolar ou laboral diurnas. 
   
   EMENDA:00063 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 12 do  
Anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 12. ..........................  
Parágrafo único. Lei Complementar de  
iniciativa dos Poderes Executivo e Legislativo  
estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na  
organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.  
Suprimam-se os parágrafos do artigo 14, e os  
artigos 15, 16 e 18 do anteprojeto. 
Justificativa 
Impõe-se a alteração do parágrafo único do art. 12, cometendo-se ao Poder Legislativo, ao lado do 
Poder Executivo, a iniciativa de que trata aquele preceito. Não e justo que apenas o Poder Executivo 
possa ter a iniciativa da lei complementar que estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 
organização das Forças Armadas. 
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A supressão dos dispositivos mencionados deflui do cumprimento do disposto no parágrafo único: lei 
complementar cuidará da organicidade das Forças Armadas. A Carta Magna não pode se constituir 
em Estatuto de qualquer ente público. 
   
   EMENDA:00105 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   NA SEÇÃO: DAS FORÇAS ARMADAS.  
Substituir o terceiro artigo que trata do serviço militar por:  
Art. X. O serviço militar é obrigatório, nos  
termos da lei. Em caso de guerra todos são  
obrigados à prestação dos serviços requeridos para  
a defesa da Pátria.  
§ 1o. É assegurado o direito de alegar  
imperativo de consciência para eximir-se da  
obrigação do serviço militar pleno. Neste caso o  
exercício deste direito impõe a seu titular a  
realização de prestação civil alternativa e em  
caso de guerra à prestação de serviços de apoio.  
§ 2o. A lei estabelecerá, em tempo de paz, a  
prestação de serviços civis de interesse nacional  
como alternativa ao serviço militar, definindo as  
suas condições.  
§ 3o. Os que forem considerados inaptos para  
o serviço militar, prestarão serviço em tarefas de  
apoio ou em prestação civil alternativa adequada à  
sua situação.  
§ 4o. Nenhum cidadão poderá ser prejudicado  
no seu emprego e benefícios sociais correlatos, em  
virtude da prestação de serviço militar ou civil  
alternativo. 
Justificativa 
O serviço à Pátria, em nosso entendimento, é basicamente, mas não apenas, uma tarefa militar. 
Cabe a ele integrar a juventude, homens e mulheres, na compreensão de nossos problemas e no 
estímulo de buscar soluções. 
E neste sentido que propomos o serviço em tarefas civis, mesmo que subordinadas à convocação 
militar, e ampliamos o leque de recrutáveis, entendendo os casos particulares, mas absorvendo-os 
segundo as características especiais, sejam físicas ou de consciência. 
   
   EMENDA:00197 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
O art. 14 do anteprojeto da Subcomissão da  
Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14 O serviço militar poderá ser  
realizado em quartéis ou nos Tiros de Guerra,  
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sendo que a lei poderá estabelecer a prestação, em  
tempo de paz, de serviço militar, extensivo às  
mulheres que assim o desejarem." 
Justificativa 
A possibilidade de prestação do serviço militar nos Tiros de Guerra deve ser prevista no texto 
constitucional para oferecer uma alternativa aos jovens que passariam a poder cumprir o serviço 
militar sem a necessidade de se afastarem de suas obrigações. Além disso, é preciso garantir 
alternativas civis para o serviço militar, em tempo de paz, extensivas às mulheres que o desejarem. 
   
   EMENDA:00213 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substituam-se o art. 14 e seus dois  
parágrafos, do anteprojeto elaborado pela  
Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de  
sua Segurança, pelos seguintes dispositivos:  
"Art. 14 Todo brasileiro tem direito de  
prestar serviço militar, que será  
profissionalizante, na forma da lei.  
Parágrafo único. Em caso de guerra, todos são  
obrigados à prestação dos serviços requeridos para  
a defesa da Pátria." 
Justificativa 
O ingresso nas forças armadas dar-se-á com a prestação do serviço militar, primeira etapa para uma 
carreira profissional. Como qualquer profissão, a militar poderá ser livremente abraçada por todos os 
que se sintam para ela chamados e contem com os requisitos considerados necessários e 
indispensáveis. O serviço militar obrigatório, em tempo de paz, sobre ferir os princípios democráticos 
e importar desnecessário e irreparável custo social, representa um desserviço às próprias forças 
armadas, cujos esforços na preparação dos recrutas se vêem malbaratados reiteradamente, no 
preciso instante em que os treinandos se aproximam de uma fase em que poderiam ser 
verdadeiramente aproveitados profissionalmente. A motivação que se poderá ofertar aos recrutas, 
inclusive em termos salariais, através do aceno de uma profissão digna e compensadora, eliminará 
as frustrações e revoltas comuns entre os que, até agora, têm sido compelidos a interromper suas 
atividades civis, mesmo de formação intelectual, para se dedicarem a um mister para o qual não 
sentem qualquer pendor. 
Apenas se ressalva o direito maior de que a Pátria possa, a qualquer momento, contar com a 
colaboração de todos seus filhos para defendê-la, quando se vir ameaçada em tempos de guerra. 
A matéria da presente emenda foi objeto da Sugestão de Norma Constitucional nº 5.351, de nossa 
autoria, tendo sido mencionada às fls.15 e 18 do Relatório emitido por esta egrégia Subcomissão. 
Lamentavelmente, porém, verifica-se que nossa proposta foi interpretada equivocadamente, em 
sentido diametralmente oposto ao que lhe foi dado. 
Destaque-se que o próprio Anteprojeto apresentado pelo Relator considera a prestação do serviço 
militar como a primeira etapa da carreira militar. Tal entendimento conflita com a obrigatoriedade de 
sua prestação, pois implicaria dizer que todos os brasileiros são obrigados a seguir a carreira militar 
ou a nela ingressar para, logo a seguir, dela se afastar. 
Nem mesmo os argumentos apresentados à fls.27 do Relatório inclusive o de que "o Serviço Militar 
obrigatório gera um custo muitas vezes menor que o voluntariado profissional", chegam a nos 
convencer. Aliás, recentemente uma alta patente das Forças Armadas concedeu entrevista na 
televisão informando que são alistados, anualmente, cerca de 1.200.000 cidadãos, dos quais "menos 
de dez por cento" são engajados nas fileiras das Forças Armadas. Isto representa um total de mais 
de 100.000 jovens que todos os anos passam pelo Serviço Militar, não se podendo admitir que o 
custo dessa operação seja inferior ao do estabelecimento progressivo de uma força básica, 
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PROFISSIONALIZANTE, visando à manutenção de um efetivo, permanente, de praças realmente 
capacitados para o exercício de suas funções, como primeiro degrau na complexa carreira militar. 
É imperativo admitir-se que o cidadão tem obrigações para com a Pátria e a Sociedade, vindo tal 
princípio consagrado em inúmeros dispositivos da Constituição: pagamento de impostos, respeito à 
Lei, preponderância do sentido social de alguns direitos individuais, etc. Assim, também a prestação 
de serviços requeridos para a defesa da Pátria, em tempo de guerra, ainda que o cumprimento dessa 
obrigação se manifeste em atividades de natureza não militar ou paramilitar. Em tempos de paz, 
porém, não se justifica que se imponha, obrigatoriamente, a prestação de serviço militar, até mesmo 
porque outras necessidades sociais deveriam merecer a preferência dos esforços de cada cidadão. 
Porque não o magistério obrigatório? E o serviço médico obrigatório? E o advocatício? E o agrícola? 
Até mesmo a sistemática adotada de incorporação, de dez por cento dos alistados, invalida o objetivo 
de promover a capacitação militar de nossos jovens de maneira a se poder contar, permanentemente, 
com expressiva reserva de força militar. 
Por fim, cabe observar que a obrigatoriedade do serviço militar é predominante em Países de 
Governo não propenso a regime democrático. Naqueles verdadeiramente democráticos a prestação 
do serviço militar é tida como um direito, procurando-se recrutar os jovens através de eficiente 
motivação, livrando-se as Forças Armadas até mesmo de abrigar, em seu seio, recrutas 
descontentes, frustrados, ineptos ou revoltados. 
 
   
   EMENDA:00267 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Anteprojeto da sub. defesa dos estado, da  
sociedade de sua segurança  
EMENDA No.  
Dá nova redação ao artigo que estabelece o  
serviço militar obrigatório e suprime do § 2o. do  
mesmo artigo as expressões "as mulheres" e "obrigatório".  
O artigo passa a ter a seguinte redação:  
Artigo Todos os brasileiros são obrigados à  
prestação de serviços ou execução de atividades  
necessárias à garantia da soberania nacional,  
podendo, na época do alistamento, optar entre o  
serviço militar e o treinamento civil, nos termos  
e sob as penas da lei.  
O § 2o. passa a ter a seguinte redação:  
§ 2o. Os eclesiásticos ficam isentos do  
serviço militar em tempo de paz, sujeitos, porém,  
a outros encargos que a lei lhes atribuir. 
Justificativa 
Apesar das justificativas em contrário, inclusive de ordem econômica, continuamos a acreditar que a 
obrigatoriedade do serviço militar deva ser extinta, substituída pela prestação de um ano de serviços 
à Pátria, o qual poderá ser tanto o treinamento militar quanto o civil, e extensivo também às mulheres. 
Com isso, poderá o jovem melhor se adequar à sociedade, enquanto as Forças Armadas terão enfim 
as condições para iniciarem a efetiva profissionalização de seus quadros. Se muitos países mantêm a 
obrigatoriedade, muitos outros já lhe reservam o caráter voluntário, sem prejuízo da normal atividade 
de suas Forças Armadas ou de ameaça à sua integridade territorial ou soberania. 
   
   EMENDA:00277 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao artigo 14 a seguinte redação:  
Seção - Das Forças Armadas  
Artigo - A lei estabelecerá o serviço militar  
obrigatório e os serviços civis de interesse  
nacional, alternativos ao serviço militar, em  
tempo de paz. 
Justificativa 
A referência constitucional deve ser genérica, deixando à lei ordinária o tratamento mais detalhado da 
questão. 
Não se pode onerar as nossas forças armadas com atribuições que excedem às suas possibilidades 
administrativas e operacionais. 
As forças armadas não absorvem todo o contingente em idade de prestação do serviço militar, 
devendo ficar a cargo de vários ministérios, conforme a sua finalidade, o aproveitamento dos jovens 
em programas e projetos civis alternativos ao serviço militar. 
É preciso descentralizar. 
   
   EMENDA:00367 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão de Defesa do  
Estado, da Sociedade e de sua Segurança, suprima-  
se o parágrafo 1o, modificando-se a redação do  
parágrafo 2o.  
Art. 14. - ..................................  
............................................  
§ 2o. - As mulheres ficam isentas do serviço  
militar obrigatório em tempo de paz. 
Justificativa 
Excluímos os eclesiásticos da isenção do serviço militar obrigatório por considerarmos necessária a 
participação de todos os cidadãos brasileiros, maiores de 18 anos, na medida em que completam a 
sua integração à sociedade e prestam relevantes serviços à Nação. Somente ficarão isentas as 
mulheres, em tempo de paz. 
   
   EMENDA:00385 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Capítulo: Defesa do Estado da Sociedade e de sua Segurança  
Substitua-se os arts. 10 e 11 pelos seguintes:  
Art. 10. Ficam criadas no âmbito da  
Presidência da República as Secretaria Civil,  
Militar e de Informações."  
"Art. 11. Fica criado o Conselho de Defesa  
Nacional, presidido pelo Presidente da República,  
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secretariado pelo Ministro da Defesa e integrado  
por todos os Ministros de Estado, pelos  
Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado  
Federal e da Câmara dos Deputados."  
Substitua-se o art. 12 pelo seguinte:  
SEÇÃO - DAS FORÇAS ARMADAS  
"Art. 12. As Forças Armadas, dependentes do  
Ministério da Defesa, são encarregadas da Defesa  
Nacional e integradas pela Marinha, Exército e Aeronáutica.  
Parágrafo terceiro. O Ministro da Defesa  
exercerá o controle das Forças Armadas, na forma  
que determinar a lei."  
Substitua-se o art. 14. pelo seguinte:  
"Art. 14. O Serviço Militar será voluntário  
quando em tempo de paz.  
§ 1o. Homens e mulheres poderão ser  
convocados diante de deflagração de Guerra ou para  
pertencer a organizações de defesa civil.  
§ 2o. A lei disciplinará as particularidades  
inerentes à matéria"  
Substitua-se o art. 13 pelo seguinte:  
"Art. 13. As Forças Armadas, essenciais à  
execução da Segurança Nacional, destinam-se  
exclusivamente a defesa e garantia da política e  
segurança externa.  
Parágrafo primeiro. Compete ao Presidente da  
República, ao Presidente do Senado Federal, ao  
Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente  
do Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do  
primeiro, a direção da política e segurança  
externa, assim como a escolha dos Comandantes-  
Chefes das Forças Armadas.  
Parágrafo segundo. Fica facultado ao Poder  
Executivo convocar em tempos de paz os jovens de  
idade superior a 16 anos para prestação de  
serviços civis, pelo prazo de até 18 meses,  
prioritariamente em atividades voltadas para  
implementação de projetos de desenvolvimento  
regional, conforme a lei determinar." 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00403 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 13, artigo 14,  
artigo 16, artigo 17 e seu parágrafo único, da  
Seção IV, da Subcomissão da Defesa do Estado, da  
Sociedade e de sua Garantia.  
Art. 13 - As Forças Armadas destinam-se a  
assegurar a independência e a soberania do País, a  
integridade do seu território, os poderes  
constitucionais e, por iniciativa expressa destes,  
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a ordem constitucional.  
Parágrafo único - Cabe ao Presidente da  
República a direção da política da guerra e a  
escolha dos Comandantes-Chefes.  
Art. 14. Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar ou a outros encargos  
necessários à defesa do Estado Democrático, nos  
termos da lei.  
§ 1o. - Às Forças Armadas compete, na forma  
da lei, atribuir serviço nacional alternativo aos  
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem  
imperativo de consciência para eximição da  
obrigação do serviço militar.  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir.  
Art. 16 - Nas transgressões disciplinares,  
previstas na legislação específica das Forças  
Armadas, só caberá "habeas corpus" por falta de  
pressupostos legais da apuração ou da punição.  
Art. 17 - Os militares serão alistáveis.  
Parágrafo único - Os militares da ativa  
poderão estar filiados a partidos políticos. 
Justificativa 
A tradição constitucional brasileira sempre reservou às Forças Armadas, prioritariamente, a missão 
de defender a independência e soberania nacional, a integridade de nosso território e os poderes 
constitucionais. 
Há que incluir entre as missões das Forças Armadas a de manter a ordem constitucional, quando 
requisitada por iniciativa dos poderes da República o que não convém à grandeza desta tarefa nem à 
tradição de nossas Forças Armadas é delegar-lhe a missão de manter a “ordem interna”, tarefa que 
deve ser da competência das Polícias Militares e da Polícia Judiciária. 
Inadmissível o espetáculo de ser ver nossas Forças Armadas mobilizadas, por exemplo, para reprimir 
movimentos grevistas, sob o pretexto de "manter a ordem”. 
No lugar desta tarefa menor, de manter a ordem interna, as Forças Armadas devem ter a missão de 
defender os poderes constitucionais e o Estado Democrático. 
   
   EMENDA:00428 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de  
Defesa do Estado, da Sociedade de sua Segurança.  
Art. 14. O Serviço Militar é obrigatório nos termos da lei.  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos são  
isentas de serviço militar em tempo de paz,  
reservado o direito de integrarem  
profissionalmente as Forças Armadas sem nenhuma  
restrição à carreira. 
Justificativa 
A presente proposta à Assembleia Nacional Constituinte assegura o direito à igualdade da mulher na 
escolha de sua carreira profissional. 
Ressalvada a obrigatoriedade do serviço militar, cuja isenção justifica-se por uma discutível herança 
cultural, tem a mulher o direito de integrar as Forças Armadas, como qualquer cidadão brasileiro. 
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Esta Emenda considerada não só a igualdade entre todos os brasileiros, preceito fundamental de 
todas as constituições, mas ainda encara o fato de que a mulher já participa plenamente na vida 
econômica do País. 
Hoje, nas Forças Armadas, especialmente na Marinha, a mulher já está presente, mas ainda sofre 
restrições quanto à carreira militar. O seu aproveitamento é meramente burocrático ou assistencial. 
Mulheres e Forças Armadas ganham com esta garantia constitucional. As mulheres porque é mais 
um preconceito que cai, mais um setor que abre à sua plena participação. As Forças Armadas, por 
motivos dentre os quais destacam o enriquecimento político e cultural, representado pela 
incorporação de um modo especifico de ver o mundo, insubstituível e rigorosamente diferente do 
homem, significando um pluralismo extremamente renovador e útil aos compromissos democráticos 
da vida militar. 
   
   EMENDA:00462 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Modifica o § 2o. do art. 14 do anteprojeto da  
Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança:  
§ 2o. As mulheres, os eclesiásticos e os  
índios ficam isentos do serviço militar  
obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, à  
exceção dos índios, a outros encargos que a lei lhes atribuir. 
Justificativa 
Os índios são membros de sociedade autóctones, étnico-culturalmente distintas da sociedade não-
indígena. Se até o momento ignorou-se o direito destas sociedades de manterem sua própria 
identidade e valores, é hora oportuna, ao ensejo da nova Constituição, de marcar o respeito aos 
índios, renunciando ao colonialismo que tem caracterizado as relações entre índios e não-índios. 
Para isto, deve-se renunciar submetê-los a padrões e interesses estranhos às suas tradições 
culturais. Não há, portanto, sentido em impor aos índios ao serviço militar, instituição própria da nossa 
sociedade, cujo significado, inclusive, dificilmente é devidamente apreendido pelos membros das 
sociedades indígenas.  
Isentá-los do serviço militar, por outro lado, não implica impedi-los de o prestarem, aos que assim o 
desejarem. De mais a mais, o total lamentavelmente baixo da população indígena no Brasil – 250 mil 
pessoas – não é de grandeza que comprometa as finalidades do serviço militar. 
Tampouco haveria sentido submetê-los a outros encargos, que os retirariam da vida tribal, com grave 
prejuízo à integridade cultural.  
   
   EMENDA:00473 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Modifique-se o § 2o. do art. 14:  
§ 2o. As mulheres, os eclesiásticos e os  
índios ficam isentos do serviço militar  
obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém à  
exceção dos índios, a outros encargos que a lei atribuir. 
Justificativa 
Os índios são membros de sociedades autóctones, étnico-culturalmente distintas da sociedade não-
indígena. Se até o momento ignorou-se o direito destas sociedades de manterem sua própria 
identidade e seus valores culturais, é hora oportuna, ao ensejo da nova Constituição, de marcar o 
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respeito aos índios, alternando as relações que, historicamente, têm significado a extinção de muitos 
grupos indígenas e uma enorme depopulação entre eles. 
Para inverter a postura colonialista que a sociedade adventícia impõe aos índios, deve-se renunciar 
submetê-los aos padrões e interesses estranhos às suas tradições culturais. Neste sentido, não há 
fundamento obrigar os índios ao serviço militar, instituição própria da nossa sociedade, cujo 
significado, inclusive, dificilmente seria apreendido devidamente pelos membros das sociedades 
indígenas. 
Além disso, a lamentavelmente baixa população indígena total do País – beirando os 250.000 
indivíduos – não é de grandeza a comprometer as finalidades do serviço militar. 
Por tais motivos, propõe-se a inclusão dos índios como completamente isentos do serviço militar em 
tempo de paz. 
   
   EMENDA:00483 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 14 e parágrafos 1o. e  
acrescente-se o parágrafo 3o. a seguinte redação:  
"Art. Todos os brasileiros são obrigados ao  
serviço militar ou a outros encargos necessários à  
defesa nacional, nos termos e sob as penas da lei.  
§ 1o. - Aqueles que alegarem imperativo de  
consciência para se eximirem de obrigação do  
serviço militar, serão alistados e destinados a  
serviços civis de interesse nacional.  
§ 3o. - Em caso de guerra, todos são  
obrigados à prestação dos serviços requeridos para  
a defesa da Pátria. 
Justificativa 
A Emenda visa resolver melhor a questão do serviço militar. O ideal, neste campo, é o serviço militar 
facultativo e profissionalizado. Todavia, consideram militares brasileiros que o País ainda não tem 
condições de tornar não obrigatório o serviço militar. 
Mantendo a obrigatoriedade, suspendendo a perda de direitos políticos vigente hoje para os que se 
negam por motivos de consciência ao serviço militar e oferecendo a obrigatoriedade de atividades 
civis necessárias ao País, como alternativa, estamos abrindo caminho para que o assunto venha a 
ser resolvido sem as graves consequências de hoje. 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00046 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   NA SEÇÃO: DAS FORÇAS ARMADAS  
Substituir o terceiro artigo que trata do  
serviço militar por:  
Artigo X. O serviço militar é obrigatório,  
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nos termos da lei. Em caso de guerra todos são  
obrigados à prestação dos serviços requeridos para  
a defesa da Pátria.  
§ 1o. É assegurado o direito de alegar  
imperativo de consciência para eximir-se da  
obrigação do serviço militar pleno. Neste caso o  
exercício deste direito impõe a seu titular a  
realização de prestação civil alternativa e em  
caso de guerra à prestação de serviços de apoio.  
§ 2o. A lei estabelecerá, em tempo de paz, a  
prestação de serviços civis de interesse nacional  
como alternativa ao serviço militar, definindo as  
suas condições.  
§ 3o. Os que forem considerados inaptos para  
o serviço militar, prestarão serviço em tarefas de  
apoio ou em prestação civil alternativa adequada à  
sua situação.  
§ 4o. Nenhum cidadão poderá ser prejudicado  
no seu emprego e benefícios sociais correlatos, em  
virtude da prestação de serviço militar ou civil  
alternativo. 
Justificativa 
O serviço à Pátria, em nosso entendimento, é basicamente, mas não apenas, uma tarefa militar. 
Cabe a ele integrar a juventude, homens e mulheres, na compreensão de nossos problemas e no 
estimulo de buscar soluções. 
É neste sentido que propomos o serviço em tarefas civis, mesmo que subordinadas à convocação 
militar, e ampliamos o leque de recrutáveis, entendendo os casos particulares, mas absorvendo-os 
segundo as características especiais, sejam físicas ou consciência.  
   
   EMENDA:00263 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 35 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 35 - O serviço militar só será  
obrigatório por necessidade do Estado." 
Justificativa 
A tendência é transformar as Forças Armadas em unidades altamente profissionalizadas. 
O serviço militar obrigatório nos moldes atuais, faz com que o jovem perca o emprego, incentive a 
revolta pelas autoridades sobre ele exercida e não capacita para serviços militares ou civis. 
A sugestão amplia o leque de oposição e permite uma maior dinâmica no tratamento do assunto. 
   
   EMENDA:00330 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 35 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 35. O serviço militar poderá ser  
realizado em quartéis ou nos Tiros de Guerra,  
sendo que a lei poderá estabelecer a prestação, em  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 34  

 

tempo de paz, de serviços civis de interesse  
nacional, como alternativa ao serviço militar,  
extensivo às mulheres que assim o desejarem." 
Justificativa 
A possibilidade de prestação do serviço militar nos Tiros de Guerra deve ser prevista no texto 
constitucional para oferecer uma alternativa aos jovens que passariam a poder cumprir o serviço 
militar sem a necessidade de ser afastarem de suas obrigações. Além disso, é preciso garantir 
alternativas civis para o serviço militar, em tempo de paz, extensivas às mulheres que o desejarem. 
   
   EMENDA:00349 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 35 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 35 - O serviço militar é facultativo. 
Justificativa 
Demonstra a estatística sobre o alistamento militar nas Forças Armadas, que apenas 9% (nove por 
cento) dos jovens são arrebanhados para o Serviço Militar. 
Por isso, nada mais saudável do que a incoercibilidade ora proposta, facultando aos jovens o direito 
de ingressarem espontaneamente no Serviço Militar. 
Demonstrou-se no âmbito desta Comissão, que é de três anos o período mínimo para capacitar o 
jovem à efetiva condição de reservista. Assim, o recrutamento opcional incentivaria a preparação de 
jovens mais vocacionados ao perfeito adestramento militar, mantida a renovação de grande parcela 
dos efetivos das Forças Armadas, nos mesmos índices estatisticamente comprovados. 
A criação de novos "Tiros de Guerra", em número suficiente, seria um hábil sucedâneo no 
aproveitamento constante desse imenso contingente humano. Convém lembrar que a instrução nos 
Tiros de Guerra é ministrada nos períodos noturnos, bem como nos domingos e feriados, não 
impedindo, portanto, o exercício da atividade escolar ou laboral diurnas. 
   
   EMENDA:00366 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos arts. 34, 35, 37 e 38  
e seu parágrafo único, da Seção IV:  
Art. 34 - As Forças Armadas destinam-se a  
assegurar a independência e a soberania do País, a  
integridade do seu território, os poderes  
constitucionais e, por iniciativa expressa destes,  
a ordem constitucional.  
Art. 35 - Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar ou a outros encargos  
necessários à defesa do Estado Democrático, nos  
termos da lei.  
Art. 37 - Nas transgressões disciplinares,  
previstas na legislação específica das Forças  
Armadas, só caberá "habeas corpus" por falta de  
pressupostos legais da apuração ou da punição.  
Art. 38 - Os militares serão alistáveis.  
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Parágrafo único - Os militares da ativa  
poderão estar filiados a partidos políticos. 
Justificativa 
A tradição constitucional brasileira sempre reservou às Forças Armadas, prioritariamente, a missão 
de defender a independência e soberania nacional, a integridade de nosso território e os poderes 
constitucionais. 
Há que incluir entre as missões das Forças Armadas a de manter a ordem constitucional, quando 
requisitada por iniciativa dos poderes da República o que não convém à grandeza desta tarefa nem à 
tradição de nossas Forças Armadas é delegar-lhe a missão de manter a “ordem interna”, tarefa que 
deve ser da competência das Polícias Militares e da Polícia Judiciária. 
Inadmissível o espetáculo de ser ver nossas Forças Armadas mobilizadas, por exemplo, para reprimir 
movimentos grevistas, sob o pretexto de "manter a ordem”. 
No lugar desta tarefa menor, de manter a ordem interna, as Forças Armadas devem ter a missão de 
defender os poderes constitucionais e o Estado Democrático. 
   
   EMENDA:00388 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Modifica-se o anteprojeto em sua seção sobre  
as Forças Armadas com o seguinte:  
Art. 35. O Serviço Militar será facultativo  
para os brasileiros de ambos os sexos, sendo o  
alistamento voluntário para as mulheres e  
obrigatório para os homens. 
Justificativa 
É objeto de preocupação nossa o aprimoramento de nossas Forças Armadas. Não podemos acreditar 
que possuímos contingente qualificados nas citadas corporações, quando o jovem leva cerca de 10 a 
11 meses recebendo todos os ensinamentos, e logo após este período é dispensado, não podendo 
exercer suas funções na plenitude. Deveremos promover a profissionalização das Forças Armadas, 
para que o jovem que livremente nela ingressar esteja abraçando uma profissão. 
Mantemos a obrigatoriedade do alistamento, para que o Estado possa exercer um controle efetivo do 
crescimento profissional e preservar uma independência. 
Outros argumentos poderiam ser aqui elencados, mas ao finalizar, gostaríamos de manifestar nossa 
posição sobre a liberdade que se deve ter, num estado democrático, de fazer ou deixar de fazer algo. 
   
   EMENDA:00389 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Modifica-se o Anteprojeto em sua seção sobre  
as Forças Armadas com o seguinte:  
Art. 35. O serviço Militar será facultativo  
para os brasileiros de ambos os sexos, sendo o  
alistamento voluntário para as mulheres e  
obrigatório para os homens. 
Justificativa 
Objeto de preocupação nossa o aprimoramento de nossas Forças Armadas. Não podemos acreditar 
que possuímos contingente qualificados nas citadas corporações, quando o jovem leva cerca de 10 a 
11 meses recebendo todos os ensinamentos, e logo após este período é dispensado, não podendo 
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exercer suas funções na plenitude. Deveremos promover a profissionalização das Forças Armadas, 
para que o jovem que livremente nela ingressar esteja abraçando uma profissão. 
Mantemos a obrigatoriedade do alistamento, para que o Estado possa exercer um controle efetivo do 
crescimento profissional e preservar uma independência. 
Outros argumentos poderiam ser aqui elencados, mas ao finalizar, gostaríamos de manifestar nossa 
posição sobre a liberdade que se deve ter, num estado democrático, de fazer ou deixar de fazer algo. 
   
   EMENDA:00397 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Substitutivo para o Art. 35 e seus 2 parágrafos.  
Passa a ser:  
Art. 35. Não será obrigatória a prestação do serviço militar.  
§ 1o. A lei disciplinará a prestação do serviço militar.  
§ 1o. A lei disciplinará a convocação  
extraordinária de cidadãos para a prestação  
temporária do serviço militar em caso de guerra.  
§ 2o. Na hipótese de convocação  
extraordinária, nos termos do parágrafo  
precedente, será respeitada a objeção de  
consciência. 
Justificativa 
Trata-se de evitar uma imposição da obrigatoriedade, quando existe a possibilidade, melhor, da livre 
opção. 
   
   EMENDA:00412 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Dê-se ao art. 35 a redação seguinte:  
"Art. 35. - O serviço militar é obrigatório,  
na forma da lei.  
§ 1o. - A lei poderá estabelecer, como  
alternativa, em tempo de paz, a prestação de  
serviço militar de interesse da pátria.  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos, de  
natureza civil, que a lei lhes atribuir." 
Justificativa 
O importante é que o jovem preste o serviço mais conveniente aos interesses do País. Essa 
prestação deve fazer parte da formação de sua consciência como cidadão. A regra, em principio, 
seria o serviço militar, podendo a lei fixar alternativas úteis e também patrióticas para serem adotadas 
nos tempos de paz. 
   
   EMENDA:00460 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Seção IV - Forças Armadas  
Art. 35 - Acrescente-se:  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo  
de paz, sujeito, porém, a outros encargos que a  
lei atribuir, reservado o direito de integrarem  
profissionalmente as Forças Armadas sem nenhuma  
restrição à carreira. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00468 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Anteprojeto de Organização Eleitoral,  
Partidária e Garantia das Instituições,  
Seção IV - Das Forças Armadas,  
Substitua-se o seguinte:  
"Art. 33. As Forças Armadas, dependentes do  
Ministério da Defesa, são encarregadas da Defesa  
Nacional e integradas pela Marinha, Exército e  
Aeronáutica.  
Parágrafo único. O Ministério da Defesa  
exercerá o controle das Forças Armadas, na forma  
que determinar a lei."  
"Art. 35. O Serviço Militar será voluntário  
quando em tempo de paz.  
§ 1o. Homens e mulheres poderão ser  
convocados diante de deflagração de Guerra ou para  
pertencer a organizações de defesa civil.  
§ 2o. A lei disciplinará as particularidades  
inerentes à matéria." 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:04614 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
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Texto:   
   Dê-se ao artigo 253 a seguinte redação:  
"Art. 253 - O serviço militar é obrigatório  
para ambos os sexos, na forma da lei." 
Justificativa 
O mesmo princípio constitucional da isonomia legal aplica-se ao caso. Obviamente, os espaços 
conquistados pelas mulheres na sociedade moderna dá-lhes o direito de aspirar, inclusive, à carreira 
militar, hoje, crescentemente computadorizada e burocratizada, considerando-se a tendência da 
humanidade ao desarmamento geral e irrestrito. 
O serviço militar pode perfeitamente, hoje, ser transformado em um grande mutirão nacional pela 
reforma agrária, pela demarcação das terras indígenas, pela erradicação do analfabetismo, das 
endemias rurais, pela defesa e preservação dos nossos recursos minerais e naturais renováveis, 
especialmente, das nossas reservas florestais e ecológicas, enfim, desburocratizar as Forças 
Armadas e conclamar todo o povo brasileiro, homens e mulheres, a defenderem a nossa soberania e 
o nosso patrimônio que vem sendo sistematicamente saqueado pelos piratas internacionais que 
utilizam em suas operações de contrabando e do narcotráfico os inúmeros campos de pouso 
clandestino que existem no nosso “hinterland”.  
   
   EMENDA:04714 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 253 a seguinte redação:  
Art. 253 - Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar.  
Parágrafo Único. A lei disporá sobre a excepcionalidade. 
Justificativa 
Considerando o caráter amplo e abrangente que deve ter a Carta Magna, a redação proposta 
pretende ser adequada a uma Constituição que se deseja a mais duradoura possível. 
Destarte, fica mantido o princípio da Universidade, alicerçada no “caput” do artigo, e a possibilidade 
da adequação conjuntural, calcada no Parágrafo Único. 
   
   EMENDA:05288 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se a redação do § 1o. do art. 253 pela seguinte:  
"Lei disporá sobre a prestação de serviços  
alternativos, de natureza estritamente civil  
àqueles que, por imperativo de consciência,  
queiram eximir-se do serviço militar em tempo de paz." 
Justificativa 
A redação proposta, que retira das Forças Armadas a competência para atribuir serviços alternativos, 
está em perfeita consonância com a redação do § 2º, do mesmo artigo, que deixa ao legislador a 
designação dos “outros encargos” que serão atribuídos às mulheres e eclesiásticos, isentados do 
serviço militar obrigatório. 
   
   EMENDA:05293 NÃO INFORMADO 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 39  

 

Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se § 3o. ao art. 253, nos seguintes termos:  
" § 3o. Os silvícolas são isentos do serviço militar obrigatório." 
Justificativa 
Não há porque considerar a população indígena suscetível de prestação do serviço militar obrigatório. 
Os índios, no contexto da cidadania, gozam de um “status” especial. Sem a obrigação da prestação 
do serviço militar, fica em aberto o seu ingresso nas fileiras em caráter voluntário, do que poderão 
aproveitar os indígenas aculturados. 
Para inverter a postura colonialista que a sociedade adventícia impõe aos índios, deve-se renunciar 
submetê-los aos padrões e interesses estranhos às suas tradições culturais. Neste sentido, não se 
justifica obrigar os índios ao serviço militar, instituição própria da nossa sociedade, cujo significado 
inclusive, dificilmente seria apreendido devidamente pelos membros das sociedades indígenas. 
Além disso, sua lamentavelmente baixa população – cerca de 250.000 indivíduos – não chega a 
comprometer as finalidades do serviço militar. 
Por tais motivos, propõe-se a completa exclusão dos índios do serviço militar obrigatório. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:03617 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Capítulo III das Forças Armadas  
Emenda Aditiva  
Artigo 248  
§ 2o. - (...), reservado o direito de  
integrarem Profissionalmente as Forças Armadas sem  
nenhuma restrição à carreira. 
Justificativa 
Trata-se de recuperar um direito da mulher e restabelecer a igualdade num setor em que isso 
significa também pluralismo e humanização. 
Se a mulher sustenta com seus impostos o serviço público, inclusive as Forças Armadas, porque não 
pode integrar os seus quadros? 
A isenção do serviço obrigatório em tempo de paz é parte de uma tradição que não precisa – por 
inexistir no momento necessidade real – ser alterada. Mas o quadro profissional das Forças Armadas 
é uma área do Serviço Público como todas as outras. E nenhum cidadão pode ser impedido de 
integrá-la. 
Parecer:   
   A emenda busca reservar direito de as mulheres e os eclesiásticos integrarem profissionalmente as 
Forças Armadas sem qualquer restrição a carreira. A recente criação do Corpo Auxiliar Feminino do 
Exército torna inócua a emenda. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04271 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 248 a seguinte redação:  
"Art. 248 - O serviço militar é obrigatório  
para ambos os sexos, na forma da lei." 
Justificativa 
O mesmo princípio constitucional da isonomia legal aplica-se ao caso. Obviamente, os espaços 
conquistados pelas mulheres na sociedade moderna dá-lhes o direito de aspirar, inclusive, à carreira 
militar, hoje, crescentemente computadorizada e burocratizada, considerando-se a tendência da 
humanidade ao desarmamento geral e irrestrito. 
O serviço militar pode perfeitamente, hoje, ser transformado em um grande mutirão nacional pela 
reforma agrária, pela demarcação das terras indígenas, pela erradicação do analfabetismo, das 
endemias rurais, pela defesa e preservação dos nossos recursos minerais e naturais renováveis, 
especialmente, das nossas reservas florestais e ecológicas, enfim, desburocratizar as Forças 
Armadas e conclamar todo o povo brasileiro, homens e mulheres, a defenderem a nossa soberania e 
o nosso patrimônio que vem sendo sistematicamente saqueado pelos piratas internacionais que 
utilizam em suas operações de contrabando e do narcotráfico os inúmeros campos de pouso 
clandestino que existem no nosso “hinterland”.  
Parecer:   
   O texto do Projeto é simples, claro e conciso e é tradicional dentro do pensamento constitucional 
brasileiro. Assim, ficamos com ele rejeitando a Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04371 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 248 a seguinte redação:  
"Art. 248 - Todos os brasileiros são  
obrigados ao serviço militar.  
Parágrafo Único. a lei disporá sobre a  
excepcionalidade." 
Justificativa 
Considerando o caráter amplo e abrangente que deve ter a Carta Magna, a redação proposta 
pretende ser adequada a uma Constituição que se deseja a mais duradoura possível. 
Destarte, fica mantido o princípio da Universalidade, alicerçada no “caput” do artigo, e a possibilidade 
da adequação conjuntural, calcada no Parágrafo Único. 
Parecer:   
   Consideramos o texto do Projeto simples, claro e correto atendendo ainda a tradição constitucional 
brasileira. Assim, somos contrários a Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04921 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
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Substitua-se a redação do § 1o. do art. 248  
pela seguinte:  
"Lei disporá sobre a prestação de serviços  
alternativos, de natureza estritamente civil,  
àqueles que, por imperativo de consciência,  
queiram eximir-se do serviço militar em tempo de paz." 
Justificativa 
A redação proposta, que retira das Forças Armadas e competência para atribuir serviços alternativos, 
está em perfeita consonância com a redação do § 2º, do mesmo artigo, que deixa ao legislador a 
designação dos “outros encargos” que serão atribuídos às mulheres e eclesiásticos, isentados do 
serviço militar obrigatório. 
Parecer:   
   A emenda objetiva a modificação do § 1o. do artigo 248, que dispõe sobre o serviço militar 
obrigatório. Comungamos com o texto do projeto, mais abrangente e consentâneo com a realidade. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04924 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se § 3o. ao art. 248, nos seguintes termos:  
" § 3o. Os silvícolas são isentos do serviço militar obrigatório." 
Justificativa 
Não há porque considerar a população indígena suscetível de prestação do serviço militar obrigatório. 
Os índios, no contexto da cidadania, gozam de um “status” especial. Sem a obrigação da prestação 
do serviço militar, fica em aberto o seu ingresso nas fileiras em caráter voluntário, do que poderão 
aproveitar os indígenas aculturados. 
Para inverter a postura colonialista que a sociedade adventícia impõe aos índios, deve-se renunciar 
submetê-los aos padrões e interesses estranhos às suas tradições culturais. Neste sentido, não se 
justifica obrigar os índios ao serviço militar, instituição própria da nossa sociedade, cujo significado 
inclusive, dificilmente seria apreendido devidamente pelos membros das sociedades indígenas. 
Além disso, sua lamentavelmente baixa população – cerca de 250.000 indivíduos – não chega a 
comprometer as finalidades do serviço militar. 
Por tais motivos, propõe-se a completa exclusão dos índios do serviço militar obrigatório. 
Parecer:   
   A emenda busca a inclusão de parágrafo 3o. ao artigo 248 dispondo sobre a isenção do serviço 
militar obrigatório para os silvícolas. A própria justificação do projeto nos convence da inocuidade da 
emenda. Os índios gozam de "status" especial. Só voluntariamente prestam serviço militar. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:05347 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Incluir no Artigo 248, o Parágrafo 3o., com a seguinte redação:  
Artigo 248 - ................................  
§ 3o. - O Serviço Militar poderá ser  
substituído pelo Serviço Rural, conforme dispuser a lei. 
Justificativa 
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O Serviço Militar é tão necessário à formação do jovem quanto a escola. Do mesmo modo, o Serviço 
Rural poderá vir a ser tão necessário ao desenvolvimento cultural, econômico e ao progresso do 
País, pela formação de uma consciência dos salutares efeitos que provocará na juventude. 
Parecer:   
   Não cabe a presente emenda.  
O § 1o. do Artigo 248 dá uma atribuição mais abrangente, podendo recair o serviço militar substituto, 
em área que venha ao encontro de especialidade ou mesmo tendência que apresente o alistado. 
   
   EMENDA:05365 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM HAICKEL (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 248 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 248. ..................................  
§ 1o. Será atribuído serviço alternativo, a  
ser prestado à comunidade, na forma da lei, aos  
que alegarem imperativo de consciência para  
eximirem-se da obrigação do serviço militar." 
Justificativa 
Esta emenda reconhece o direito de alguém alegar imperativo de consciência para eximir-se da 
obrigação do serviço militar, desde que essa pessoa realize prestação civil alternativa em benefício 
da comunidade. 
Parecer:   
   As ser mantido o caput do artigo 248, não será redundância a manutenção do § 1o. na forma como 
se encontra.  
Na proposta ora apresentada fica vago à quem caberá a atribuição. 
   
   EMENDA:06631 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Substituir o art. 248 e seus parágrafos 1o. e 2o., ficando então:  
Art. 248. A prestação do serviço militar será facultativa.  
§ 1o. - A lei disciplinará a convocação  
extraordinária de cidadãos para a prestação de  
serviço militar em caso de guerra.  
§ 2o. - Na hipótese de convocação  
extraordinária, nos termos do parágrafo  
antecedente, será respeitada a objeção de consciência. 
Justificativa 
Trata-se de dar aos jovens cidadãos o direito individual de opção para efeito de uma atividade que 
envolve questões de consciência e que altera profundamente o cotidiano de vida da pessoa, não 
cabendo ao Estado estabelecer norma impositiva. Apenas em situação extraordinária de guerra pode 
se justificar a obrigatoriedade de prestação do serviço militar, mas respeitando-se, mesmo assim, as 
objeções de foro íntimo. 
Parecer:   
   A emenda ao art. 248 e parágrafos, torna o serviço militar facultativo.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 43  

 

Não se coaduna com a realidade brasileira essa proposta ao caput do artigo, assim como os seus 
parágrafos. 
   
   EMENDA:07859 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 248:  
Art. O serviço militar é obrigatório nos  
termos da lei.  
§ 1o. É assegurado o direito de alegar  
imperativo de consciência para eximir-se da  
obrigação do serviço militar, salvo em tempo de guerra.  
§ 2o. O exercício do direito previsto no  
parágrafo anterior impõe a seu titular a  
realização de prestação civil alternativa. 
Justificativa 
A lei consagra o serviço militar obrigatório. Entretanto por obrigação religiosa ou de consciência 
inúmeros brasileiros não podem prestar o serviço militar. Em muitos países já se institui o serviço 
militar alternativo. O Brasil, que todos os anos deixa de acolher milhares de brasileiros que se 
apresentam para o serviço militar e que não são aproveitados por falta de quarteis para abrigar tantos 
jovens, poderia começar a partir para formas de serviço militar alternativo. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art.248.  
Entendemos que deva ser mantida a redação dada no anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08074 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 248 e suprime as  
expressões "as mulheres" e "obrigatório" do § 2o.  
do mesmo artigo.  
O artigo 248 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 248 - O serviço militar é voluntário nos  
termos da lei.  
O § 2o. do artigo 248 passa a ter a seguinte redação:  
Os eclesiásticos ficam isentos do serviço  
militar, sujeitos porém, a outros encargos que a  
lei lhes atribuir. 
Justificativa 
Apesar das justificativas em contrário, inclusive de ordem econômica, continuamos a acreditar que a 
obrigatoriedade do serviço militar deva ser extinta, substituída pela prestação de um ano de serviços 
à Pátria, o qual poderá ser tanto o treinamento militar quanto o civil, e extensivo também às mulheres. 
Com isso, poderá o jovem melhor se adequar à sociedade, enquanto as Forças Armadas terão enfim 
as condições para iniciarem a efetiva profissionalização de seus quadros. Se muitos países mantêm a 
obrigatoriedade, muitos outros já lhe reservam o caráter voluntário, sem prejuízo da normal atividade 
de suas Forças Armadas ou de ameaça à sua integridade territorial ou soberania. 
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Parecer:   
   Somos favoráveis ao serviço militar obrigatório por considerar que é a forma que melhor atende as 
necessidades nacionais, com as alternativas previstas nos parágrafos 1o. e 2o.do Projeto.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:08341 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 248, do Projeto de Constituição:  
"Art. 248 - Todos os brasileiros são  
obrigados ao serviço militar ou a outros encargos  
necessários à Segurança Nacional, nos termos e sob  
pena de lei.  
§ 1o. - Os eclesiásticos ficam isentos do  
serviço militar em tempo de paz, sujeitos, porém,  
a outros encargos que a lei lhes atribuir.  
§ 2o. - As mulheres são obrigadas ao serviço  
civil destinado ao amparo e proteção do menor carente". 
Justificativa 
A obrigatoriedade do serviço civil, destinado ao atendimento do menor carente, significa, em primeiro 
lugar, munir o Governo de mão-de-obra necessária para a implantação de uma política séria de 
amparo ao menor. Em segundo, a remuneração devida pelo serviço prestado ao Governo, apesar de 
simbólica, servirá de incentivo, uma vez que muitos jovens terão aí sua única fonte de renda. 
Como no exercito, esse trabalho será desenvolvido de acordo com as necessidades de cada região. 
Na medida que tivermos milhares de jovens alistados para o serviço civil, caberá à União, aos 
Estados e Municípios a responsabilidade de garantir os meios e as condições necessárias para que 
essa mão-de-obra seja bem aproveitada e milhares de menores carentes atendidos. 
Não podemos negar que o problema do menor abandonado no Brasil já se tornou questão de 
Segurança Nacional. Se neste momento histórico não tomarmos decisões corajosas que de fato nos 
permitam solucionar os graves problemas do menor carente, sem sombra de dúvidas estaremos 
comprometendo o futuro do País. 
Parecer:   
   Em que pesem os argumentos da ilustre constituinte, consideramos que a redação dada ao Projeto 
melhor atende aos interesses nacionais por ser mais abrangente.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:08723 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Substituir no capítulo III das Forças Armadas  
os artigo 246, 247, 248, 249, 250 e 251 pelos  
seguintes artigos:  
Art. As Forças Armadas destinam-se  
exclusivamente à defesa externa do País.  
Art. É criado o Ministério da Defesa,  
constituído pela Marinha, pelo Exército, pela  
Aeronáutica e pelo Serviço Nacional de Informações.  
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§ 1o. Ao Ministério da Defesa compete a  
guerra e vigilância da soberania nacional, a  
defesa externa ou defesa da integridade  
territorial nacional e a profissionalização das  
Forças Armadas.  
§ 2o. O cargo de Ministro da Defesa será  
exercido por um civil.  
§ O Serviço Militar será facultativo. 
Justificativa 
I – A DESTINAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS. 
A destinação constitucional das Forças Armadas tem sido uma das discussões mais candentes 
nestes tempos. 
As Forças Armadas devem ser defensoras da lei e subordinadas aos imperativos constitucionais. Não 
devem tutelar ordem alguma, pois a única ordem que deve ser obedecida pela ordem legal. 
As Forças Armadas estão subordinadas à legalidade democrática e ao Estado civil. 
A segurança de um país é um assunto civil, pois as Forças Armadas têm o escopo de dirigir suas 
funções para a defesa contra as ameaças e inimigos externos. 
Sua atividade é defender o Brasil de forças que, eventualmente, o ameacem ou ataquem de fora suas 
fronteiras. 
Às instituições civis cabe a tarefa da segurança interna. Às forças armadas está reservada a 
destinação exclusiva de defesa externa, sem atribuições no que tange à ordem interna. 
II – MINISTERIO DA DEFESA 
As Forças Armadas devem ter ações harmônicas, de acordo com os interesses nacionais, porque 
hoje, em uma era de conflitos, se uma nação não contar com um fator decisivo, que é a integração 
das suas Forças Armadas, não poderá obter a vitória desejada numa guerra. 
Hoje em dia, não se faz uma guerra isoladamente, ou seja, pela Marinha, pela Aeronáutica ou pelo 
Exército, mas sim pela plena integração das três Forças Armadas, que têm de estar integradas em 
uma única missão. 
A criação do Ministério da Defesa, em substituição aos três Ministérios das Forças Armadas, calaria 
fundo na alma nacional, por se tratar de medida de sobriedade econômica. 
Parecer:   
   A emenda propõe substituir o capítulo III - das Forças Armadas.  
Entendemos que a redação apresentada no anteprojeto é mais clara e precisa, dai o não acatamento 
à proposta ora examinada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08890 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Dê-se ao art. 248 a redação seguinte:  
"Art. 248 - Todos os brasileiros são  
obrigados à prestação de serviço à pátria, na  
forma da lei." 
Justificativa 
O cidadão deve prestar serviço à Pátria, mas tal serviço poderá ser militar ou civil. O importante é a 
prestação do serviço à Pátria. 
Parecer:   
   A redação dada ao Projeto está mais de acordo com a tradição constitucional brasileira.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:09032 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 248  
O art. 248 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 248 - O serviço militar poderá ser  
realizado em quartéis ou nos Tiros de Guerra,  
sendo que a lei poderá estabelecer a prestação, em  
tempo de paz, de serviços civis de interesse  
nacional, como alternativa ao serviço militar,  
extensivo às mulheres que assim o desejarem". 
Justificativa 
A possibilidade de prestação do serviço militar nos Tiros de Guerra deve ser prevista no texto 
constitucional para oferecer uma alternativa aos jovens que passariam a poder cumprir o serviço 
militar sem a necessidade de se afastarem de suas obrigações. Além disso, é preciso garantir 
alternativas civis para o serviço militar, em tempo de paz, extensivas às mulheres que o desejarem. 
Parecer:   
   Visa a emenda a alteração do art. 248, conferindo nova redação ao mencionado dispositivo. 
Comungamos com o texto do projeto, razão que nos leva a opinar pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:09165 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
  Emenda (Substitutiva)  
Dê-se ao art. 248 a seguinte redação:  
"Art. 248. O serviço militar é obrigatório,  
na forma da lei.  
§ 1o. - A lei poderá estabelecer, como  
alternativa, em tempo de paz, a prestação de  
serviço civil de interesse da Pátria.  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos, de  
natureza civil, que a lei lhes atribuir." 
Justificativa 
O importante é que o jovem presta o serviço militar mais conveniente aos interesses do País. Essa 
prestação deve fazer parte da formação de sua consciência como cidadão. A regra, em princípio, 
seria o serviço militar, podendo em lei fixar alternativas úteis e patrióticas para serem adotadas nos 
tempos de paz. 
Parecer:   
   Consideramos a redação dada ao Projeto como mais abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09329 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte § 2o. ao art. 248,  
renumerando-se o atual § 2o. para § 3o.:  
"§ 2o. A lei criará e regulará o Serviço  
Civil a ser prestado em substituição ao Serviço  
Militar, de acordo com a aptidão, habilidade ou  
capacitação específica do alistado". 
Justificativa 
É inegável que, na grande maioria dos casos, a integração de jovens à caserna, traz para eles 
grandes prejuízos e para o País danos vultosos. 
Não raro se tira o jovem de seus estudos ou de sua profissão para torná-lo mais um soldado, sem 
levar-se em conta as aptidões desse moço para a execução de tarefas que, sem necessariamente 
enclausurá-lo, poderão ser mais relevantes ou imprescindíveis para a sociedade. 
Num país em que um terço da população vive em estado de extrema carência de meios materiais, 
parece-nos de todo conveniente que se utilize uma parcela dos jovens alistados para a prestação de 
Serviço Militar obrigatório para prestar outros serviços à coletividade, com real economia de recursos 
públicos. 
Aí estão, na área de saúde a necessidade de mão-de-obra no combate às endemias e campanhas de 
vacinação; na área de ensino e cultura uma grande carência de monitores e instrutores; na 
assistência social a necessidade de se ampliar o número de técnicos, sem falar em tantos outros 
setores que poderiam ser atendidos com essa plêiade de jovens que, nas Forças Armadas, teriam 
suas habilitações limitadas a funções estritamente militares. 
Por outro lado, ninguém desconhece que a arregimentação, embora seus critérios formais sejam 
isentos, dificilmente alcança os jovens de classe social mais alta, deixando-os em situação 
privilegiada em comparação com aqueles que, a não ser que sejam arrimo de família, não contam 
com os malsinados “pistolões”. 
O Serviço Civil, além de proporcionar um beneficio social de grande repercussão, poderá substituir o 
sistema atual de formação militar constituído pelos CPOR’s e NPOR’s, que se localizam, apenas, nos 
grandes centros populacionais. 
Não se pretende, com a presente Emenda abolir o Serviço Militar obrigatório, mas somente aproveitar 
de forma mais racional as capacidades e habilitações individuais dos jovens brasileiros em proveito 
da Pátria. 
Parecer:   
   A Emenda em que pesem os argumentos do ilustre constituinte, não poderá ser aproveitada, tendo 
em vista a sistemática por nós adotada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10231 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 248 e seus parágrafos a seguinte redação:  
"Art. 248 - Todo brasileiro, do sexo  
masculino ou feminino entre dezesseis e dezoito  
anos, estará obrigado a prestar serviço à Nação,  
podendo escolher entre o alistamento militar,  
defesa da vida ou serviço comunitário.  
§ 1o. - Lei Complementar definirá estas três  
opções estabelecendo as regras da circunscrição,  
tempo de serviço ativo e critérios de contingentes  
de reserva mobilizável.  
§ 2o. - Caso não sejam preenchidas as vagas  
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para a conscrição militar, o Estado Maior das  
Forças Armadas poderá convocar compulsoriamente os  
maiores de dezoito anos que ainda não tenham  
cumprido com seu compromisso cívico 
Justificativa 
O serviço militar, outrora, foi oportuna e convenientemente instituído como instrumento de 
complementação da formação cívica e preparação de contingentes para a garantia da segurança 
nacional. Hoje, dois fatos estão ocorrendo apenas dez por cento (10%) dos alistados para o serviço 
militar são efetivamente recrutados enquanto as dimensões da segurança extravasam cada vez mais 
para os campos dos atentados contra a vida – sobretudo humana – e contra a sociedade. 
A consciência cívica, também, extravasou os limites dos signos do Estado e exige crescentes 
exigências de respeito a vida e culto às instituições democráticas da própria sociedade. Não é justo 
que apenas uma minoria da população, do sexo masculino, esteja obrigada ao serviço cívico, minoria 
anônima, nem sempre disponível para o serviço ativo integral. Faz-se mister estender a obrigação da 
prestação de serviço ao Estado a outras modalidades, exigindo-se abrangência de conscritos. Todos 
os brasileiros, ao chegarem à idade adulta, devem entregar à Sociedade, através do Estado 
democraticamente organizado, o reconhecimento pelas garantias de sobrevivência e formação 
societária. Para tanto, deve-se ampliar as opções de compromisso cívico para que jovens, homens e 
mulheres, se integrem à defesa nacional. O alistamento militar cumpriria o tradicional ritual, tornando-
se compulsório apenas em caso de excesso de vagas, para os homens maiores de 18 anos. O 
SERVIÇO DE DEFESA DA VIDA, segundo Lei Complementar, deverá contemplar as ações e 
instituições de defesa civil, enfretamento às calamidades de origem ambiental ou catástrofes urbanas, 
salvação humana e preservação da paz. O SERVIÇO COMUNITÁRIO, a ser também regulado em 
Lei Complementar, deverá contemplar ações e instituições de assistência social à comunidade, 
defesa do consumidor, fiscalização dos crimes contra a economia popular e de violência e abuso do 
poder econômico. 
Parecer:   
   O texto do Projeto de constituição e claro, preciso e conciso, estando mais de acordo com a 
tradição constitucional brasileira. Assim, rejeitamos a Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10629 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, no Projeto de Constituição, no  
capítulo que tratará da Forças Armadas, os  
seguintes dispositivos; no Capítulo III, do Título  
VI, onde couber:  
Art. Todos os brasileiros são obrigados ao  
serviço militar ou a outros encargos necessários à  
segurança nacional, nos termos e sob as penas da lei.  
§ 1o. É assegurado o direito de alegar  
imperativo de consciência para eximir-se da  
obrigação do serviço, salvo em tempo de guerra.  
§ 2o. O exercício do direito de objeção de  
consciência impõe a seu titular a realização de  
prestação civil alternativa, na forma da lei.  
§ 3o. As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar em tempo de paz,  
sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. 
Justificativa 
Apresentamos uma proposta de modificação na nova Constituição, no sentido de introduzir um 
Serviço Civil Alternativo no Brasil para as pessoas que se recusarem a prestar o serviço militar por 
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motivos de consciência, ou em razão de convicção profunda de ordem religiosa, ética, moral, 
humanitária, filosófica ou de natureza similar. Essas pessoas são denominadas Objetores de 
Consciência. 
Nos países com tradição de respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais, onde o serviço 
militar é obrigatório, um serviço civil é oferecido como alternativa. Este serviço substitutivo é 
geralmente um trabalho de caráter não militar, em beneficio da comunidade, tendo dimensão social e 
humana e contribuindo para a PAZ e a cooperação internacional. 
O direito à isenção do serviço militar por motivos de consciência é reconhecido por vários organismos 
internacionais, tendo como fundamento: 
- o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. 
- direito à vida. 
- direito à paz e ilegalidade de guerra. 
A recusa de servir ao exército pode significar a tomada de consciência quanto à necessidade urgente 
de paz e de uma solução alternativa (negociada, mediada ou jurídica) para os conflitos internacionais, 
com o objetivo de conscientizar que o que deve ser eliminado antes de tudo são as causas das 
guerras. 
“A guerra nasce da mente dos homens, e portanto é na mente dos homens que devem ser 
construídos os fundamentos da Paz”. – Preâmbulo da UNESCO. 
A prestação de um serviço civil alternativo é prova de que o objetor de consciência está disposto a 
engajar-se em benefício da comunidade, exercendo uma atividade que contribua à implementação 
dos direitos humanos em favor da paz e da cooperação internacional. 
Propomos que: 
1º - Todo jovem, quando se alistar nas Juntas de Serviço Militar, poderá fazer uso, por motivo de 
consciência religiosa ou filosófica, da Objeção de Consciência, optando pela alternativa de um 
Serviço Civil Patriótica. 
2º - Os jovens que decidirem usar da Objeção de Consciência não portarão armas nem farão 
treinamentos com armas. 
3º - Os jovens serão aproveitados no atendimento das populações mais pobres dos país, sob a 
coordenação de entidades civis voltados para a promoção humana e social das comunidades, e 
também para a preservação do meio ambiente. 
4º - Após a prestação do Serviço Civil Patriótico, o jovem receberá um certificado de isenção, sem 
perda de nenhum de seus direitos políticos. 
5º - O jovem que prestar o Serviço Civil Patriótico terá os mesmos direitos e descanso e o mesmo 
soldo que os jovens que preferirem o serviço militar. 
6º - As jovens brasileiras de 18 anos poderão alistar-se como voluntárias do Serviço Civil Patriótico. 
Algumas sugestões para o serviço civil no Brasil. 
- Implantação de infra-estrutura para todo o país (saneamento básico, energia elétrica, construção e 
manutenção de estradas, etc...); 
Construção de escolas, creches, hospitais e casas populares; 
- Trabalho junto a instituições de utilidade pública; 
- Irrigação e recuperação do solo; 
- Serviços de proteção civil (corpo de bombeiros, primeiros socorros, equipes de resgate em casos de 
catástrofes e desastres); 
- Trabalho de assistência social (em favor de pessoas desamparadas e idosas, menores 
abandonados, deficientes físicos e mentais, etc...), 
- Proteção ao meio ambiente e reflorestamento; 
- Alfabetização e educação para adultos, 
- Prestação de assistência médica à população das regiões carentes; 
- Preservação do patrimônio histórico e cultural do país. 
São antecedentes, dentre outros, os pronunciamentos da Emérita Comissão Provisória de Estudos 
Constitucionais, instituída pelo Decreto nº 91.450, de 18 de junho de 1985, conforme o suplemento 
especial do DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, de 26/9/86: 
“artigo 21 – É assegurado o direito de alegar imperativo de consciência para eximir-se da obrigação 
do serviço militar, salvo em tempo de guerra”. 
§ único – o exercício desse direito impõe a seu titular a realização de prestação civil alternativa. 
Da mesma forma é a posição da igreja católica, conforme a Declaração Pastoral nº 36 – Edições 
Paulinas (24ª Assembléia Geral) Itaici – SP, 09 a 18 de abril de 1986 fls 27 – item nº 69, transcrita a 
seguir: 
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“A Igreja reconhece o direito à objeção de consciência, assim como o direito que o Estado tem de 
impor serviços alternativos. Com relação ao serviço militar obrigatório, nos países com tradição de 
respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais a alternativa é a prestação de um serviço 
civil. Esse serviço substitutivo é geralmente um trabalho de caráter não militar, em benefício da 
humanidade, tendo uma dimensão social e humana e contribuindo para a paz e a cooperação 
internacional”. 
Também a palavra de FERNANDO GASPARIN, Secretário da Comissão de Relações Exteriores do 
Diretório Nacional do PMDB, no trecho do artigo intitulado “pelo fim do serviço militar obrigatório” – 
Folha de São Paulo – 07/11/86 – p. 03. 
“A abolição da obrigatoriedade, além de provocar um fortalecimento dos contingentes, acabaria com 
os deploráveis expedientes (trapaças, tráfico de influências) a que os jovens, e em especial os pais 
deles, recorrem para evitar a convocação. Também poderia ser evitado o agravamento de problemas 
psicológicos causados por uma alegada tirania nos quartéis, ou por fastio ou ainda por desvio de 
vocação. 
Finalmente, deve-se reafirmar que o objetivo da proposta não é agir contra as Forças Armadas, mas, 
ao contrário, é fortalecê-las e defende-las. 
A constituição pode e deve avançar no sentido de corrigir essa situação, que não ajudas as Forças 
Armadas e prejudica um enorme contingente de jovens neste país. Afinal há várias maneiras de servir 
ao Brasil”. 
Em artigo publicado pelo jornal ZERO HORA no dia 18.01.87, - Caderno D – pg. 3, o Coronel EDIR 
DA SILVA, Presidente da Junta de Serviço Militar de Porto Alegre, diz que a adoção do serviço 
alternativo “seria uma grande coisa para o aproveitamento do excesso de contingente é daqueles 
jovens considerados não aptos para o serviço militar, mas que têm todas as condições para prestar 
serviços à comunidade”. E até sugere que os que se destacarem “sejam aproveitados e continuem 
prestando esse tipo de serviço”. 
Parecer:   
   A Emenda contraria a tradição constitucional brasileira, por esse motivo, somos contrários a sua 
aprovação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10935 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 248  
Inclua-se, como § 3o. do art. 248 do Projeto  
de Constituição, o que se segue:  
Art. 248 - ......................... 
§ 1o.- ........................... 
§ 2o.- ........................... 
§ 3o.- Salvo em caso de guerra externa em que  
o Brasil esteja apenas a serviço da ONU e da OEA  
depois de autorização do Congresso Nacional. 
Justificativa 
Pretende-se impedir a repetição do vexatório episódio de 1966, quando, ao arrepio do Congresso 
Nacional, contingente militar brasileiro, comandado pelo general Meira Mattos, interveio na República 
de São Domingos, América Central, a serviço de interesses de Washington, e ajudou a depor o seu 
governo constitucional, eleito soberanamente pelo povo. 
Se o Brasil não estiver envolvido diretamente em guerra externa, contingentes de nossas Forças 
Armadas devem cumprir missões no exterior somente por solicitação da Organização das Nações 
Unidas e da Organização dos Estados Americanos, sobretudo se em missão de paz, sem violação da 
soberania de outros Estados e da autodeterminação de outros povos. Não fora, por exemplo, a 
energia do Presidente Getúlio Vargas, teríamos ido lutar na Coréia, como depois, no Vietnam e na 
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Nicarágua, por pressão norte-americana. Daí, a necessidade de um freio constitucional, a fim de que 
jovens brasileiros não sirvam de “bucha para canhão” nem contribuam para a liquidação da liberdade 
de outros povos. A autorização legislativa será um ato de império do Brasil, e não produto de 
conchavos de certas áreas predispostas a servir de instrumento à ação do imperialismo internacional. 
Parecer:   
   A emenda busca incluir parágrafo no artigo 248, estabelecendo que as Forças Armadas, salvo em 
caso de guerra em que o Brasil esteja envolvido diretamente, só cumprirão missão no exterior à 
serviço da O.N.U. e da O.E.A.  
Reputamos oportuna a emenda, convincente as suas razões.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11672 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO VI, CAPÍTULO  
III, ARTIGO 248, § 2o.  
Dê-se ao § 2o. do Art. 248 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 248 - ..................................  
..................................................  
§ 2o. As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos porém, a serviços auxiliares que lhes  
forem destinados, em caráter para-militar no caso de guerra. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda propõe dar nova redação ao § 2o. do art.248.  
Entendemos que a redação dada ao artigo no anteprojeto é mais clara e precisa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12984 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o artigo 248 e seus parágrafos. 
Justificativa 
O serviço militar obrigatório vem se constituindo em óbice notório a que o jovem se submete às 
vésperas da incorporação para conseguir emprego. 
Além disso, é uma força de trabalho e cooperação familiar que fica marginalizada por um ano, 
impedida de exercer sua profissão, muitas vezes em sério prejuízo da renda doméstica. 
Do ponto de visa militar, também, ganha expressão o entendimento de que o alistamento de jovens 
inexperientes e sua consequente incorporação implica em altos investimentos com relação de 
benefícios de pouca significação. 
Já não se faz apologia da incorporação de conscritos, enquanto ganha corpo e afirmação o 
direcionamento das Forças Armadas para o inteiro profissionalismo de sua tropa, retirando da 
sociedade esse pesado encargo da incorporação obrigatória. 
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Parecer:   
   Entendemos ser necessário o serviço militar obrigatório em tempo de paz, ressalvado o que 
dispuser a lei quanto ao serviço alternativo. 
   
   EMENDA:14024 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 248 do Projeto de  
Constituição pela seguinte redação:  
Art. 248 - O alistamento militar será  
voluntário para as mulheres e obrigatório para os homens.  
Parágrafo único - O Serviço militar será  
facultativo para ambos os sexos. 
Justificativa 
E objeto de preocupação nossa o aprimoramento de nossas Forças Armadas. Não podemos acreditar 
que possuímos contingentes qualificados nas citadas incorporações, quando o jovem leva cerca de 
10 a 11 meses recebendo todos os ensinamentos, e logo após este período é dispensado, não 
podendo exercer suas funções na plenitude. Deveremos promover a profissionalização das Forças 
Armadas, para que o jovem que livremente nela ingressar esteja abraçando uma profissão. 
Mantemos a obrigatoriedade do alistamento, para que o Estado possa exercer um controle efetivo do 
crescimento proporcional e preservar sua independência. 
Outros argumentos poderiam ser aqui elencados, mas ao finalizar, gostaríamos de manifestar nossa 
posição sobre a liberdade que se deve ter, num Estado democrático, de fazer ou deixar de fazer algo. 
Parecer:   
   A emenda dá nova redação ao art. 248.  
Entendemos ser mais abrangente na forma como se encontra. 
   
   EMENDA:14161 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 248 DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO  
Altere-se a expressão do Art. 248, dando a seguinte redação.  
Art. 248. O serviço militar é facultativo nos termos da lei. 
Justificativa 
Com a obrigatoriedade estabelecida no caput do artigo em epigrafo, estamos constituindo uma 
relação entre o Estado e a sociedade de forma autoritária. Nem todos os jovens tem a vocação de 
participar de corporação militar. 
Além disso, para contemplar a liberdade daqueles que tem esta vocação, o mais coerente 
estabelecermos é facultar o direito com o dever de incorporar ao serviço militar. 
Através da compreensão da liberdade individual é que nos levou a apresentação desta emenda, 
contribuindo para o aperfeiçoamento da democracia baseada na liberdade de ação social. 
Parecer:   
   A emenda propõe modificar o art. 248.  
É nosso entendimento a manutenção na forma como se encontra no anteprojeto, pois seria 
impossível formar um efetivo nas Forças Armadas, como o salário oferecido na forma atual, assim 
como seria impossível pagar um salário que atraísse o voluntário para a prestação desse mesmo 
serviço. 
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   EMENDA:14670 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado- Art. 248  
Dê-se ao artigo 248 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 248 - Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar ou a outros encargos de  
interesse nacional, nos termos e sob as penas da lei.  
§ Único - Os isentos do serviço militar, bem  
como os que dele forem dispensados, ficarão  
sujeitos a outros encargos que a lei lhes atribuir. 
Justificativa 
Todas as nações modernas utilizam-se do serviço militar compulsório. Ocorre, porém, que nem todos 
os nacionais estão capacitados para a prestação desse serviço. A atual Carta refere-se 
especificamente às mulheres e eclesiásticos, conceito que é adotado pelo nobre Relator da 
Subcomissão, mas que, data vênia, não mais corresponde às necessidades atuais. Afinal, não são 
apenas as mulheres e os eclesiásticos que se tornam isentos do serviço militar. As próprias Forças 
Armadas encontram limitações, até de equipamentos e instalações, para aproveitar todos os 
cidadãos em condições de prestar esse serviço. Há os chamados excessos de contingente. Por esse 
motivo, devem-se encontrar outras formas de se orientar esse serviço, que constitui direito e dever de 
todos os cidadãos, sem discriminação. De resto, opta o nobre Relator pelo conceito de segurança 
nacional como vetor principal desse serviço. Julgo que o conceito deve ser mais amplo, sugerindo 
assim que o serviço atenda a encargos de interesse nacional, na forma que a lei determinar. 
Parecer:   
   A emenda apresenta redação mais abrangência do que a do anteprojeto.  
É perfeitamente aproveitável. 
   
   EMENDA:16292 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- dar ao artigo 248 e § 1o. do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 248 - O serviço à Pátria pode ser civil  
ou militar e é obrigatório nos termos da lei.  
§ 1o. - A Lei pode atribuir serviço  
alternativo civil aos que, em tempo de paz, após  
alistados, alegarem imperativo de consciência  
para o serviço militar. 
Justificativa 
A emenda visa explicitar que o Serviço a Pátria não se limita tão somente à atividade militar, pois 
muitos serviços civis são tão ou mais importantes que o serviço militar. O patriotismo não pode ser 
visto única e exclusivamente do ângulo belicista-militar. 
De outro lado, os serviços civis alternativos, por não estarem vinculados com o militarismo, não 
devem estar subordinados as Forças Armadas. 
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Parecer:   
   A proposta do anteprojeto é mais abrangente. 
   
   EMENDA:16845 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 248 a seguinte redação:  
Art. 248. - Todos os brasileiros são  
obrigados ao serviço militar.  
Parágrafo Único. A lei disporá sobre a excepcionalidade. 
Justificativa 
Considerando o caráter amplo e abrangente que deve ter a Carta Magna, a redação proposta 
pretende ser adequada a uma Constituição que se deseja a mais duradoura possível. 
Destarte, fica mantido o princípio da Universalidade, alicerçada no “caput” do artigo, e a possibilidade 
da adequação conjuntural, calcada no parágrafo único. 
Parecer:   
   A proposta é válida.  
Atende ao que se propõe pela maioria dos constituintes. 
   
   EMENDA:17460 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 248:  
"Art. 248 - O Serviço Militar será voluntário  
quanto em tempo de paz.  
§ 1o. - Homens e mulheres poderão ser  
convocados diante de deflagração de Guerra ou para  
pertencer a organizações de defesa civil.  
§ 2o. - A Lei disciplinará as  
particularidades inerentes à matéria.  
§ 3o. - Fica facultado ao Poder Executivo  
convocar em tempos de paz os jovens de idade  
superior a 16 anos para prestação de serviços  
civis, pelo prazo de até 18 meses prioritariamente  
em atividades voltadas para implementação de  
projetos de desenvolvimento regional, conforme a  
lei determinar.  
§ 4o. - A União destinará, anualmente, para  
despesas militares, o máximo de três inteiros por  
cento de sua arrecadação tributária." 
Justificativa 
O art. 7º da atual Constituição veda a guerra de conquista (parágrafo único), acolhido o princípio de 
que “os conflitos internacionais deverão ser resolvidos por negociações diretas, arbitragem e outros 
meios pacíficos, com a cooperação dos organismos internacionais de que o Brasil participe” (caput). 
Esses dispositivos cristalizam e refletem o espirito pacifista do povo brasileiro, que mantém as suas 
Forças Armadas unicamente como meios de defesa contra eventuais agressões. 
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As dificuldades financeiras que o país atravessa aconselham a que concentre os seus recursos no 
desenvolvimento de sua enorme potencialidade econômica, que muito mais que aparatos bélicos, lhe 
garantiriam a possibilidade de defesa mais eficaz do seu vasto território. 
Parecer:   
   A proposta é de serviço militar voluntário.  
Essa matéria tem sido rejeitada constantemente face sua total inexequibilidade por diversos motivos 
e razões, entre elas o da remuneração a ser paga a esse "voluntário", que, se seguindo os padrões 
atuais pagos pelas Forças Armadas, ao recruta, jamais alguém se apresentará como voluntário para 
a prestação desse serviço. 
   
   EMENDA:18329 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: art. 248  
Seja dada ao art. 248 a seguinte redação:  
Art. 248. - A lei estabelecerá o serviço  
militar obrigatório e os serviços civis de  
interesse nacional, alternativos ao serviço  
militar em tempo de paz.  
Parágrafo único. - Em caso de guerra, todos  
são obrigados à prestação dos serviços requeridos  
para a defesa da pátria. 
Justificativa 
A referência Constitucional deve ser genérica, deixando à lei ordinária o tratamento mais detalhado 
da matéria. 
Não se pode especificar como dever das nossas Forças Armadas atribuir os serviços alternativos ao 
serviço militar, em face de diversificação e da natureza de muitas atividades que não têm vinculação 
com matéria militar, podendo acarretar desvios e conflitos administrativos. 
Por outro lado, não há razão para qualquer discriminação às mulheres. 
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o art. 298.  
Preferimos a forma como se encontra no anteprojeto, por mais claro e abrangente. 
   
   EMENDA:18605 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, os  
seguintes dispositivos, no Título IX:  
[...] 
Art. O Serviço Militar é voluntário. 
Justificativa 
É com grata satisfação que encaminhamos, pela presente emenda, a proposta do V Encontro 
Nacional dos Direitos do Menor, que contou com o apoio de inúmeras assinaturas, reunidas com a 
colaboração de Associação dos Advogados, de São Paulo (AASP), do Movimento em Defesa do 
Menor (MDM) e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo (OAB-SP). 
Esta proposta preocupa-se essencialmente em ressalvar, à criança brasileira direitos e garantias em 
todos os setores da ordem econômica e social. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 56  

 

Tal iniciativa se revela justa e fundada, diante da triste revelação dos números arrolados nos 
formulários em anexo, como justificação à esta iniciativa. 
Por isso, a particular menção à criança na nova Constituição, das quais depende do próprio futuro do 
País. 
Parecer:   
   A emenda, de característica múltipla estará em parte atendida no Substitutivo em elaboração. Pela 
aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18870 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao art. 248 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 248 - O serviço militar é opcional para  
ambos os sexos em tempo de paz". 
Justificativa 
Durante o serviço militar, os jovens têm dificuldade em conseguir emprego e, quando estudam, são 
com frequência levados a abandonar a escola. 
A opcionalidade é a forma de assegurar à juventude o direito democrático de escolher entre servir ou 
não às instituições militares. 
Além disso, é conhecido o fato de que, muitas vezes, aqueles que aspiram à carreira militar são 
excluídos, por excesso de contingente, enquanto outros que não a desejam são convocados. 
Parecer:   
   A emenda propõe modificar o art. 248, tornando opcional para ambos os sexos o serviço militar um 
tempo de paz.  
Se aprovada tal proposta não haverá soldados nas Forças singulares do Brasil.  
Somos pela manutenção do artigo na forma como se encontra no anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19122 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 248 pelo seguinte:  
"Art. 248 - O Serviço Militar será  
facultativo, organizado na base do voluntariado,  
obrigando-se todo cidadão, ao completar a idade de  
18 anos, à preparação para a defesa da Pátria,  
através de adestramento e mobilização que serão  
proporcionados de forma a não prejudicar suas  
atividades normais, quer escolares, quer  
profissionais. O adestramento a mobilização  
poderão ser dados nas escolas de segundo grau e  
nas Universidades, nos termos da lei que os regularem." 
Justificativa 
O Serviço Militar deve ser facultativo e organizado na base do voluntariado. Pela emenda, distingue-
se o Serviço Militar do adestramento e preparação para a defesa da Pátria, sendo estes últimos 
obrigatórios, mas proporcionados de forma a não prejudicar as atividades escolares ou profissionais 
do cidadão. 
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Parecer:   
   Não nos convencem os argumentos em prol da facultatividade do Serviço Militar, a ser exercido nas 
escolas de segundo grau e nas universidades. A preparação dos reservistas pelas Forças Armadas 
tem funcionado regularmente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19441 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título VI  
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas  
Capítulo III  
Das Forças Armadas  
Art. 248 - O serviço militar é obrigatório  
independentemente de sexo, origem ou convicção  
religiosa, para todos os brasileiros e será  
prestado através de engajamento temporário para  
complementar os efeitos ou por treinamento de  
defesa civil e militar, na forma de lei. 
Justificativa 
A presente emenda propõe a substituição do texto do Artigo 248 e seus dois parágrafos constantes 
do Anteprojeto de Constituição. Nos termos dessa emenda, seria estendido a todos os brasileiros e 
brasileiras, indistintamente, a obrigatoriedade de algum tipo de preparação militar. 
A formulação sugerida oferece, ainda, uma maior flexibilidade quanto ao serviço militar propriamente 
dito, podendo a legislação complementar ou ordinária regular de diferentes maneiras o processo de 
convocação para o serviço militar, eventualmente prevendo também a possibilidade de uma primeira 
convocação de voluntários, assegurada a obrigatoriedade para a complementação quantitativa e 
qualitativa dos efetivos, sempre que necessária. 
Além do engajamento dos efetivos das Forças Armadas, essa proposta prevê a organização de 
sistemas de treinamento com vistas a que todos os cidadãos estejam aptos a desempenhar, com 
eficiência, em situações de emergência, a tarefa da defesa militar ou civil. 
Dessa forma, a defesa da sociedade e do País estaria muito melhor assegurada e tornaria 
desnecessárias as exceções previstas no parágrafo 2º, oferecendo alternativas aos que, por razões 
de consciência, não participam do serviço militar, mas estariam preparadas para a defesa do País, 
sempre que se fizesse necessário. 
Quanto às mulheres, que ora reivindicam a igualdade de condições entre os sexos, não se veriam 
mais discriminadas por suposta inferioridade física em relação aos homens, situação que já se 
verifica em outros países como Israel e Cuba. E também poderiam ser aproveitadas, segundo as 
suas aptidões, no serviço militar ou no treinamento de defesa civil e armada. 
O texto ora proposto é mais sintético do que o do Art. 248 com seus parágrafos, é menos 
discriminatório, mais flexível e poderá melhorar as condições de defesa nacional. Caberá à legislação 
ordinária o detalhamento da matéria, cujos dispositivos poderão, inclusive, verem-se modificados com 
o passar dos anos, sem a necessidade de alterar o texto constitucional. 
Parecer:   
   A emenda busca dar nova redação ao art. 248 e §§ do projeto.  
A substituição dos textos não nos parece oportuna.  
Preferimos a redação do projeto sob exame.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20223 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 248 e seu § 2o. pela redação seguinte:  
Art. 248 - É obrigatório o serviço militar ou  
civil, nos termos da lei.  
§ 1o. - .................................... 
§ 2o. - As mulheres, os eclesiásticos, os  
isentos do serviço militar e os que optarem pelo  
serviço civil, ficam sujeitos a encargos que a lei  
lhes atribuir. 
Justificativa 
Todos tem o dever de prestar serviços à nação. Não se justifica a discriminação das mulheres e dos 
que conseguem isenção. A emenda é sugestão do vereador Orcy de Oliveira, de Santa Maria, RS, 
(ilegível) S. Teixeira de Piratininga, SP, e Bernardo Spindola Mendes Filho de São Paulo. 
Parecer:   
   A Emenda em exame, em que pesem os argumentos do ilustre constituinte, não se coaduna com a 
tradição constitucional brasileira.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:20528 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo III do Título VI  
Das Forças Armadas  
Substitua-se o texto constante do capítulo  
III do título VI do Projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela  
seguinte redação:  
Título VI  
Capítulo III  
Das Forças Armadas  
Art. 106. - As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,  
são instituições nacionais permanentes e  
regulares, organizadas com base na hierarquia e na  
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente  
da República.  
§ 1o. - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria e à garantia dos poderes  
constitucionais, da lei e da ordem.  
§ 2o. - Cabe ao Presidente da República a  
direção da política de guerra e a escolha dos  
Comandantes-Chefes.  
Art. 107 - O serviço Militar é obrigatório  
nos termos da lei, sendo a carreira militar  
privativa de brasileiros natos.  
§ 1o. - Às Forças Armadas compete, na forma  
da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em  
tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo  
de consciência para eximirem-se de atividade de  
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caráter essencialmente militar.  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir.  
§ 3o. - Não caberá "habeas corpus" em relação  
a punições disciplinares de militares.  
§ 4o. - Os militares, enquanto em efetivo  
serviço, não poderão estar filiados a partidos  
políticos, bem como aceitar cargo público  
permanente. A aceitação de cargo público civil  
temporário suspenderá, pelo período em que este  
foi exercido, o seu tempo de serviço, vedando  
eventual promoção. Após dois anos de afastamento,  
contínuos ou não, serão transferidos para a  
reserva ou reformados. 
Justificativa 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   Pelos mesmos motivos que rejeitamos a proposta 1p20527/1 somos, contrários a presente 
Emenda.  
Pela Rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:23193 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
- dar ao artigo 193 e § 1o. do  
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Substitutivo seguinte redação:  
Art. 193 - O serviço à Pátria pode ser civil  
ou militar e é obrigatório nos termos da lei.  
§ 1o. - A lei pode atribuir serviço  
alternativo civil aos que, em tempo de paz, após  
alistados, alegarem imperativo de consciência para  
o serviço militar. 
Justificativa 
A emenda visa explicitar que o Serviço a Pátria não se limita tão somente à atividade militar, pois 
muitos serviços civis são tão ou mais importantes que o serviço militar. O patriotismo não pode ser 
visto única e exclusivamente do ângulo belicista-militar. 
De outro lado, os serviços civis alternativos, por não estarem vinculados com o militarismo, não 
devem estar subordinados as Forças Armadas. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a matéria. Razão pela qual adotamos 
diversa redação no novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:23852 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título VI  
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas  
Capítulo II - Das Forças Armadas  
Art. 193 - O serviço militar é obrigatório  
independentemente de sexo, origem ou convicção  
religiosa, para todos os brasileiros e será  
prestado através de engajamento temporário para  
complementar os efetivos ou por treinamento de  
defesa civil e militar, na forma da lei.  
Suprima-se os parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa 
A presente emenda propõe a substituição do texto do Artigo 193 e seus dois parágrafos constantes 
do Anteprojeto de Constituição. Nos termos dessa emenda, seria estendido a todos os brasileiros e 
brasileiras, indistintamente, a obrigatoriedade de algum tipo de preparação militar. 
A formulação sugerida oferece, ainda, uma maior flexibilidade quanto ao serviço militar propriamente 
dito, podendo a legislação complementar ou ordinária regular de diferentes maneiras o processo de 
convocação para o serviço militar, eventualmente prevendo também a possibilidade de uma primeira 
convocação de voluntários, assegurada a obrigatoriedade para a complementação quantitativa e 
qualitativa dos efetivos, sempre que necessária. 
Além do engajamento dos efetivos das Forças Armadas, essa proposta prevê a organização de 
sistemas de treinamento com vistas a que todos os cidadãos estejam aptos a desempenhar, com 
eficiência, em situações de emergência, a tarefa da defesa militar ou civil. 
Dessa forma, a defesa da sociedade e do País estaria muito melhor assegurada e tornaria 
desnecessárias as exceções previstas no parágrafo 2º, oferecendo alternativas aos que, por razões 
de consciência, não participam do serviço militar, mas estariam preparadas para a defesa do País, 
sempre que se fizesse necessário. 
Quanto às mulheres, que ora reivindicam a igualdade de condições entre os sexos, não se veriam 
mais discriminadas por suposta inferioridade física em relação aos homens, situação que já se 
verifica em outros países como Israel e Cuba. E também poderiam ser aproveitadas, segundo as 
suas aptidões, no serviço militar ou no treinamento de defesa civil e armada. 
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O texto ora proposto é mais sintético do que o do Art. 193 com seus parágrafos, é menos 
discriminatório, mais flexível e poderá melhorar as condições de defesa nacional. Caberá à legislação 
ordinária o detalhamento da matéria, cujos dispositivos poderão, inclusive, verem-se modificados com 
o passar dos anos, sem a necessidade de alterar o texto constitucional. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a matéria. Razão pela qual adotamos 
diversa redação no novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:23862 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 193 e seus parágrafos  
O artigo 193, do Substitutivo do Relator da  
Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 193. - todos os brasileiros são  
obrigados ao Serviço Militar ou a outros encargos  
de interesse nacional, nos termos e sob as penas da lei.  
Parágrafo Único. - Os isentos do Serviço  
Militar, bem como os que dele forem dispensados,  
ficarão sujeitos a outros encargos que a lei lhes atribuir. 
Justificativa 
A redação do Art. 193 – a menos que intencional – está pouco clara, devendo ser compatibilizada 
com o texto de uma Carta Magna, sem entrar em detalhes da legislação ordinária. 
A emenda repõe a universalidade do Serviço Militar – incluindo mulheres, eclesiásticos e os que 
alegarem imperativos de consciência – levando para a legislação ordinária (que poder ser mudada ao 
sabor da conjuntura) os casos especiais e isenções a critério do Poder Executivo. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A disciplinação do texto condiz com a necessidade de regulação da matéria, resultando dispensáveis 
as alterações propostas na Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24067 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 193 do Substitutivo do  
Projeto de Constituição, adotando-se a seguinte redação:  
Art. 193 - O alistamento militar será  
voluntário para as mulheres e obrigatório para os homens.  
Parágrafo único - O serviço militar será  
facultativo para os brasileiros de ambos os sexos. 
Justificativa 
E objeto de preocupação nossa o aprimoramento de nossas Forças Armadas. Não podemos acreditar 
que possuímos contingentes qualificados nas citadas incorporações, quando o jovem leva cerca de 
10 a 11 meses recebendo todos os ensinamentos, e logo após este período é dispensado, não 
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podendo exercer suas funções na plenitude. Deveremos promover a profissionalização das Forças 
Armadas, para que o jovem que livremente nela ingressar esteja abraçando uma profissão. 
Mantemos a obrigatoriedade do alistamento, para que o Estado possa exercer efetivamente o 
controle do crescimento proporcional e preservar sua independência. 
Em suma, visamos ressaltar a liberdade que se deve ter, num Estado democrático, de fazer ou deixar 
de fazer algo. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda parece-nos conflitante em seus termos, pois o afirma o caput é 
negado pelo parágrafo único.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24613 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 193 pelo seguinte:  
Art. 193 - O Serviço Militar será  
facultativo, organizado na base do voluntariado,  
obrigando-se todo cidadão, ao completar a idade de  
18 anos, à preparação para a defesa da Pátria,  
através de adestramento e mobilização que serão  
proporcionados de forma a não prejudicar suas  
atividades normais, quer escolares, quer  
profissionais. O adestramento e a mobilização  
poderão ser dados nas escolas de segundo grau e  
nas Universidades, nos termos da lei que os regularem." 
Justificativa 
O Serviço Militar deve ser facultativo e organizado na base do voluntariado. Pela emenda, distingue-
se o Serviço Militar do adestramento e preparação para a defesa da Pátria, sendo estes últimos 
obrigatórios, mas proporcionados de forma a não prejudicar as atividades escolares ou profissionais 
do cidadão. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A sugestão contida na Emenda não aperfeiçoa o texto por se caracterizar pelo detalhamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25022 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva) Título VI - Capítulo II  
Inclua-se, no art. 193, um parágrafo, com a  
seguinte redação:  
"Art. 193 ..................................  
..................................................  
§ 3o. - A lei poderá estabelecer, como  
alternativa, em tempo de paz, a prestação de  
serviço civil de interesse da pátria". 
Justificativa 
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O importante é que o jovem preste o serviço mais conveniente aos interesses do País. Essa 
prestação deve fazer parte da formação de sua consciência como cidadão. A regra, em principio, 
seria o serviço militar, podendo a lei fixar alternativas úteis e também patrióticas para serem adotadas 
nos tempos de paz. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A inclusão do parágrafo é dispensável, pois a regra constante do § 2o já atende aos objetivos da 
proposição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25911 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 193 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 193 - O alistamento militar é obrigatório.  
Parágrafo único - Os que, em tempo de paz,  
após alistados, alegarem imperativo de  
consciência, serão dispensados do serviço militar." 
Justificativa 
Durante o serviço militar, os jovens têm dificuldade em conseguir emprego e, quando estudam, são 
com frequência levados a abandonar a escola. 
O direito à objeção de consciência é a forma democrática de se assegurar à juventude a escolha 
entre servir ou não às instituições militares. 
Além disso, é conhecido o fato de que, muitas vezes, aqueles que aspiram à carreira militar são 
excluídos, por excesso de contingente, enquanto outros que não a desejam são convocados. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a matéria. Razão pela qual adotamos 
diversa redação no novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:27061 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 193 pelo seguinte:  
"Art. 193 - O serviço militar é obrigatório,  
sem distinção de sexo.  
Exclua-se do - 2o. do mesmo artigo as  
expressões "as mulheres": 
Justificativa 
O serviço militar obrigatório embora com características de “múnus” público, indesejável para as 
classes privilegiadas, é um grande benefício para as camadas mais pobres da sociedade. Através 
dele, milhares de jovens que não teriam chances de encontrar uma profissão encaminham-se para 
uma vida digna, com possibilidade de um futuro melhor. Através dele, é possível afastar da 
indisciplina e da rebeldia própria da juventude, inúmeros jovens que por falta de orientação e de 
oportunidades de emprego se voltariam para uma vida de vícios, crimes e subempregos dando 
origem a novas gerações de desassistidos. 
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Todavia essa abertura atualmente é facultada apenas aos homens. Quando se procura estabelecer 
igualdade de direitos para as mulheres por que não se abrir o campo do serviço militar também para 
elas? 
Dar-se-ia a oportunidade de propiciar uma vida de disciplina, de estudos, de trabalho em sociedade, 
para não se falar da assistência médica, da nutrição, do aprimoramento físico e mental. É uma 
questão de sobrevivência para as mais carentes. 
Se já é aceito o serviço de mulheres em duas forças militares: marinha e aeronáutica, não se justifica 
a isenção das mesmas do serviço militar obrigatório. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a matéria. Razão pela qual adotamos 
diversa redação no novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:27957 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   O art. 193 e seus parágrafos 1o. e 2o. passam  
a ter a seguinte redação:  
"Art. 193. O serviço militar é voluntário em  
tempo de paz.  
Parágrafo único. Em tempo de guerra, todos os  
brasileiros são obrigados ao serviço militar ou a  
outros encargos necessários à segurança nacional,  
nos termos e sob as penas da lei." 
Justificativa 
Anualmente, cerca de 1,5 milhões de jovens de dezoito anos de idade se apresentam, em todo o 
País, para prestação do serviço militar. 
Desse contingente, mais da metade se apresenta pela primeira vez na vida diante de um médico. 
No final dessa seleção, cerca de 10% são incorporados às Forças Armadas. 
No ano passado, por exemplo, 1.464.169 jovens se apresentaram nas juntas de recrutamento, mas 
só 781.625 foram selecionados. Pelo exame médico, destes, foram considerados aptos 391.006 
(50,03%), mas só 147.921 dos alistados, exatamente 10,1% foram incorporados. As dispensas 
atingiram 1.316.248 rapazes. A desnutrição e os problemas com a saúde dentária foram os dois 
principais responsáveis pelo não aproveitamento deles. 
Os conscritos – jovens recrutados para o serviço militar – compõem mais de 80% do Exército 
Brasileiro, hoje com um efetivo de 183 mil homens. Na Aeronáutica, que têm um efetivo de 45 mil 
homens, esta participação cai para menos de 20%. E na Marinha, que conta com cerca de 46 mil 
homens, cai para 10%. 
O serviço militar é administrado de maneira diferente em cada país. Nos Estados Unidos da América, 
por exemplo, onde dura quatro anos, o serviço militar deixou de ser obrigatório após os protestos 
contra a guerra do Vietnã. 
Na França, é obrigatório e parte do chamado serviço nacional. 
A Argentina tem um sistema bastante parecido com o do Brasil. 
Sabe-se que todo jovem brasileiro ao completar 18 anos deve se apresentar para prestar eventual 
serviço militar, tendo sido às vezes convocados aqueles que estão em franca atividade comercial, 
industrial ou estudantil, necessitando, pois, interrompê-la, para prestar o serviço militar. 
Devemos acabar com o serviço militar obrigatório em tempo de paz. 
É preciso desmilitarizar o governo, o País e a própria sociedade. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a matéria. Razão pela qual adotamos 
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diversa redação no novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:28341 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 193 e suprime as  
expressões "as mulheres" e "obrigatório" do § 2o.  
do mesmo artigo.  
O artigo 193 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 193 - O serviço militar é voluntário nos  
termos da lei.  
O § 2o. do art. 193 passa a ter a seguinte redação:  
§ 2o. - Os eclesiásticos ficam isentos do  
serviço militar, sujeitos porém, a outros encargos  
que a lei lhes atribuir. 
Justificativa 
Apesar das justificativas em contrário, inclusive de ordem econômica, continuamos a acreditar que a 
obrigatoriedade do serviço militar deva ser extinta, substituída pela prestação de um ano de serviços 
à Pátria, o qual poderá ser tanto o treinamento militar quanto o civil, e extensivo também às mulheres. 
Com isso, poderá o jovem melhor se adequar à sociedade, enquanto as Forças Armadas terão enfim 
as condições para iniciarem a efetiva profissionalização de seus quadros. Se muitos países mantêm a 
obrigatoriedade, muitos outros já lhe reservam o caráter voluntário, sem prejuízo da normal atividade 
de suas Forças Armadas ou de ameaça à sua integridade territorial ou soberania. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a matéria. Razão pela qual adotamos 
diversa redação no novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:29483 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 193, do Substitutivo do  
Relator, o § 1o. abaixo, renumerando-se o atual e seguintes:  
Art. 193. ..................................  
§ 1o. - O serviço militar obrigatório,  
incluirá, além dos treinamentos específicos, o  
cumprimento de atividades úteis a comunidade. 
Justificativa 
O serviço militar obrigatório deve, além de treinar os jovens brasileiros para combate, dar-lhes 
também formação de cidadania. 
A nossa sociedade tão carente deste tipo de ajuda, encontrará, assim, nesses jovens que estão a 
disposição das Forças Armadas e que poderão prestar um grande serviço comunitário, também este 
tipo de serviço, dando-lhes inclusive, oportunidade para que conheçam a realidade brasileira e 
contribuam para uma melhoria de vida da população. 
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Para tanto, faz-se necessário incluir no treinamento dado nos quartéis além dos deveres de um 
soldado, noções de primeiros socorros, alfabetização, atendimento ao público, e tudo o mais que se 
fizer necessário para ajudar a comunidade. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a matéria. Razão pela qual adotamos 
diversa redação no novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:29976 REJEITADA 
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. 193, do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"Todos os brasileiros são obrigados ao  
serviço militar ou a outros encargos necessários à  
segurança nacional, nos termos e sob pena da lei." 
Justificativa 
A obrigatoriedade do serviço civil, destinado ao atendimento do menor carente, significa, em primeiro 
lugar, munir o Governo de mão-de-obra necessária para a implantação de uma politica séria de 
amparo ao menor. Em segundo lugar, a remuneração devida pelo serviço prestado ao Governo, 
apesar de simbólica, servirá de incentivo, uma vez que muitas jovens terão aí a única fonte de renda. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a matéria. Razão pela qual adotamos 
diversa redação no novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:30643 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado:  
Parágrafo 1o. do art. 193  
O Art. 193, § 1o., do Substitutivo do  
Relator, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 193 - Em tempo de paz, após alistados,  
os que alegarem imperativo de consciência, serão  
dispensados do serviço militar." 
Justificativa 
Assegura a juventude a continuidade dos estudos sem interrupção do curso e garante aqueles que 
trabalham a não deixarem seus empregos para a prática do serviço militar. 
A democracia fica assegurada com a possibilidade dos que não querem prestar o serviço militar pelos 
mais variados motivos e ao mesmo tempo o alistamento assegura o compromisso com a defesa da 
pátria. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a matéria. Razão pela qual adotamos 
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diversa redação no novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:32168 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 193  
Dê-se ao artigo 193 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 193 - Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar ou a outros encargos de  
interesse nacional, nos termos e sob as penas da lei.  
Parágrafo Único - Os isentos do serviço  
militar, bem como os que dispensados, ficarão  
sujeitos a outros encargos que a lei lhes atribuir. 
Justificativa 
Todas as nações modernas utilizam-se do serviço militar compulsório. Ocorre, porém, que nem todos 
os nacionais estão capacitados para a prestação desse serviço. A atual Carta refere-se 
especificamente às mulheres e eclesiásticos, conceito que é adotado pelo nobre Relator da 
Subcomissão, mas que, data vênia, não mais corresponde às necessidades atuais. Afinal, não são 
apenas as mulheres e os eclesiásticos que se tornam isentos do serviço militar. As próprias Forças 
Armadas encontram limitações, até de equipamentos e instalações, para aproveitar todos os 
cidadãos em condições de prestar esse serviço. Há os chamados excessos de contingente. Por esse 
motivo, devem-se encontrar outras formas de se orientar esse serviço, que constitui direito e dever de 
todos os cidadãos, sem discriminação. De resto, opta o nobre Relator pelo conceito de segurança 
nacional como vetor principal desse serviço. Julgo que o conceito deve ser mais amplo, sugerindo 
assim que o serviço atenda a encargos de interesse nacional, na forma que a lei determinar. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a matéria. Razão pela qual adotamos 
diversa redação no novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:32200 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título VI  
Das Forças Armadas  
Substitua-se o texto constante do Capítulo II  
do Título VI do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título VI  
Capítulo II  
Das Forças Armadas  
Art. 142. - As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,  
são instituições nacionais permanentes e  
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regulares, organizadas com base na hierarquia e na  
disciplina, sobre a autoridade suprema do  
Presidente da República, e destinam-se à defesa da  
Pátria, á garantia dos poderes constitucionais, e  
por iniciativa expressa destes, da ordem  
constitucional.  
§ 1o. - Lei complementar estabelecerá as  
normas gerais a serem adotadas na organização, no  
preparo e no emprego das Forças Armadas.  
§ 2o. - Não caberá "habeas corpus" em relação  
a punições disciplinares militares.  
Art. 143. - O serviço militar é obrigatório  
nos termos da lei.  
§ 1o. - Às Forças Armadas compete, na forma  
da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em  
tempo de paz, após alistados, alegaram imperativo  
de consciência para eximirem-se de atividades de  
caráter essencialmente militar.  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir. 
Justificativa 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   Pela rejeição, conforme parecer da emenda no. ES24080-3. 
   
   EMENDA:33890 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUSTITUTIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 193  
Dê-se ao art. 193 a seguinte redação:  
"Art. 193. Todo brasileiro tem direito de  
prestar serviço militar, que será  
profissionalizante, na forma da lei.  
Parágrafo único. Em caso de guerra, todos são  
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obrigados à prestação dos serviços requeridos para  
a defesa da Pátria." 
Justificativa 
O ingresso nas forças armadas dar-se-á com a prestação do serviço militar, primeira etapa para uma 
carreira profissional. Como qualquer profissão, a militar poderá ser livremente abraçada por todos os 
que se sintam para ela chamados e contem com os requisitos considerados necessários e 
indispensáveis. O serviço militar obrigatório, em tempo de paz, sobre ferir os princípios democráticos 
e importar desnecessário e irreparável custo social, representa um desserviço às próprias forças 
armadas, cujos esforços na preparação dos recrutas se vêem malbaratados reiteradamente, no 
preciso instante em que os treinandos se aproximam de uma fase em que poderiam ser 
verdadeiramente aproveitados profissionalmente. A motivação que se poderá ofertar aos recrutas, 
inclusive em termos salariais, através do aceno de uma profissão digna e compensadora, eliminará 
as frustrações e revoltas comuns entre os que, até agora, têm sido compelidos a interromper suas 
atividades civis, mesmo de formação intelectual, para se dedicarem a um mister para o qual não 
sentem qualquer pendor. 
Apenas se ressalva o direito maior de que a Pátria possa, a qualquer momento, contar com a 
colaboração de todos seus filhos para defendê-la, quando se vir ameaçada em tempos de guerra. 
Recentemente uma alta patente das Forças Armadas concedeu entrevista na televisão informando 
que são alistados, anualmente, cerca de 1.200.000 cidadãos, dos quais “menos de dez por cento” 
são engajados nas fileiras das Forças Armadas. Isto representa um total de mais de 100.000 jovens 
que todos os anos passam pelo Serviço Militar, não se podendo admitir que o custo dessa operação 
seja inferior ao do estabelecimento progressivo de uma força básica, PROFISSIONALIZANTE, 
visando à manutenção de um efetivo, permanente, de praças realmente capacitadas para o exercício 
de suas funções, como primeiro degrau na complexa carreira militar. 
É imperativo admitir-se que o cidadão tem obrigação para com a Pátria e a Sociedade, vindo tal 
princípio consagrado em inúmeros dispositivos da Constituição: pagamento de impostos, respeito à 
Lei, preponderância do sentido social de alguns direitos individuais, etc. Assim, também a prestação 
de serviços requeridos para a defesa da Pátria, em tempo de guerra, ainda que o cumprimento dessa 
obrigação se manifeste em atividades de natureza não militar ou para-militar. Em tempo de paz, 
porém, não se justifica que se imponha, obrigatoriamente, a prestação de serviço militar, até mesmo 
porque outras necessidades sociais deveriam merecer a preferência dos esforços de cada cidadão. 
Porque não o magistério obrigatório? E o serviço médico obrigatório? E o advocatício? E o agrícola? 
Até mesmo a sistemática adotada de incorporação, de menos dez por cento dos alistados, invalida o 
objetivo de promover a capacitação militar de nossos jovens de maneira a se poder contar, 
permanentemente, com expressiva reserva de força militar. 
Por fim, cabe observar que a obrigatoriedade do serviço militar é predominante em Países de 
Governo não propenso a regime democrático. Naqueles verdadeiramente democráticos a prestação 
do serviço militar é tida como um direito, procurando-se recrutar jovens através de eficiente 
motivação, livrando-se as Forças Armadas até mesmo de abrigar, em seu seio, recrutas 
descontentes, frustrados, ineptos ou revoltados. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a matéria. Razão pela qual adotamos 
diversa redação no novo Substitutivo que oferecemos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:34000 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 VI a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
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fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título VI  
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas  
[...] 
Art. 193 - O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.  
§ 1o. - Às Forças Armadas compete, na forma  
da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em  
tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo  
de consciência para eximirem-se de atividades de  
caráter essencialmente militar.  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir.  
[...] 
Justificativa 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de mérito 
do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro representatividade constituinte de seus signatários 
e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados tendo 
em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   A emenda em questão, subscrita por vinte três Constituintes, dispõe sobre o Título VI - Da Defesa 
do Estado e das Instituições Democráticas, compreendendo os artigos 182/194 do Substitutivo sob 
análise.  
Representa excelente contribuição para o aprimoramento do texto, devendo, pois, ser incluída no 
Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

 
   EMENDA:00695 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Título V - Capítulo II  
- das Forças Armadas  
Dê-se ao § 1o do Art. 168, a seguinte redação:  
"Art. 168 O Serviço Militar ..........................  
§ 1o. - Compete na forma da lei complementar  
a regulamentação do serviço alternativo aos que,  
após alistados alegarem imperativo de consciência  
para eximirem-se de atividades de caráter militar". 
Justificativa 
Não pode ficar subordinada às Forças Armadas a competência para regular o serviço alternativo dos 
que alegam imperativo de consciência para eximirem-se de atividades de caráter militar. Seria uma 
contradição entre os que defendem a vida e os que vivem pela morte. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda proposta, na forma como justificamos na emenda nr.2p01322/8. 
 
   EMENDA:01228 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 168 e respectivos  
parágrafos do Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização, acrescentando-se, também, um  
novo parágrafo:  
"Art. 168. A prestação do serviço militar será facultativa.  
§ 1o. - A lei disciplinará a convocação  
extraordinária de cidadãos para a prestação de  
serviço militar em caso de guerra.  
§ 2o. - Na hipótese de convocação  
extraordinária, nos termos do parágrafo  
antecedente, será respeitada a objeção de consciência.  
§ 3o. - Todos os que optarem por não prestar  
serviço miliar terão de prestar serviço  
alternativo de caráter civil, nos termos da lei." 
Justificativa 
Trata-se de dar aos jovens cidadãos o direito individual de opção para efeito de uma atividade que 
envolve questões de consciência e que altere profundamente o cotidiano de vida da pessoa, não 
cabendo ao Estado estabelecer norma impositiva. Apenas em situação extraordinária de guerra pode 
se justificar a obrigatoriedade de prestação de serviço militar, mas respeitando-se, mesmo assim, as 
objeções de foro intimo. Trata-se, também, de prever o serviço alternativo de caráter civil, voltado 
para a promoção de uma maior integração da juventude com o conjunto da sociedade. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda proposta, na forma como justificamos na emenda nr.2p01322/8. 
 
   EMENDA:01322 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 168  
Dê-se ao Art. 168 a seguinte redação:  
Art. 168 - Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar ou a outros encargos de  
interesse nacional, nos termos e sob as penas da lei.  
Parágrafo Único - Os isentos do serviço  
militar, bem como os que forem dispensados,  
ficarão sujeitos a outros encargos que a lei lhes atribuir. 
Justificativa 
Todas as nações modernas utilizam-se do serviço militar compulsório. Ocorre, porém, que nem todos 
os nacionais estão capacitados para a prestação desse serviço. A atual Carta refere-se 
especificamente às mulheres e eclesiásticos, conceito que é adotado pelo nobre Relator da 
Subcomissão, mas que, data vênia, não mais corresponde às necessidades atuais. Afinal, não são 
apenas as mulheres e os eclesiásticos que se tornam isentos do serviço militar. As próprias Forças 
Armadas encontram limitações, até de equipamentos e instalações, para aproveitar todos os 
cidadãos em condições de prestar esse serviço, que constitui direito e dever de todos os cidadãos, 
sem discriminação. De resto, optou o nobre relator pelo conceito de segurança nacional como 
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principal vetor desse serviço. Julgo que o conceito deve ser mais amplo, sugerindo assim que o 
serviço atenda a encargos de interesse nacional, na forma que a lei determinar. 
Parecer:   
   A emenda apresentada procura alterar a redação dada pela Comissão de Sistematização, 
principalmente no que diz respeito a competência atribuída às Forças Armadas para atribuir serviços 
alternativo em tempo de paz aos que alegarem imperativo de consciência para eximirem-se da 
obrigação de serviço à Pátria.  
Entendemos que dar essa atribuição as Forças Armadas é oportunidade de transferir a essas 
instituições mais um grande serviço, sem que seja necessária a criação de entidade ou órgão novo 
com essa atribuição ao tempo em que se procura diminuir despesas e dar oportunidade ao cidadão 
de servir à Pátria sem ferir sua vontade de não pegar em armas, por convicções ou imperativos de 
consciência. Somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:02041 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO V 
Dê-se ao Título V do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO V 
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS 
[...] 
Art. 169 - O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. 
Parágrafo 1º - As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em 
tempo de paz, após alistados, alegrarem imperativo de consciência para examinarem-se de 
atividades de caráter essencialmente militar. 
Parágrafo 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de 
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. 

[...] 

Assinaturas  

1. Ricardo Fiuza 
2. Ismael Wanderley 
3. Antônio Câmara 
4. Henrique Eduardo Alves 
5. Sadie Hauache 
6. Siqueira Campos 
7. Aluízio Campos 
8. Eunice Michiles 
9. Samir Achoa 
10. Maurício Nasser 
11. Francisco Dornelles 
12. Mauro Sampaio 
13. Stélio Dias 
14. Airton Cordeiro 
15. José Camargo 
16. Mattos Leão 
17. José Tinoco 
18. João Castelo 
19. Guilherme Palmeira 
20. Carlos Chiarelli 
21. Ézio Ferreira 
22. José Dutra 
23. Carrel Benevides 

24. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 

25. Roberto Torres 
26. Arnaldo Faria de Sá 
27. Sólon Borges dos Reis 
28. Expedito Machado 
29. Manoel Viana 
30. Amaral Neto 
31. Antonio Salim Curiatti 
32. José Luiz Maia 
33. Carlos Vírgilio 
34. Mário Bouchardet 
35. Melo Freire 
36. Leopoldo Bessone 
37. Aloísio Vasconcelos 
38. Messias Góis 
39. Luiz Marques 
40. Orlando Bezerra 
41. Furtado Leite 
42. Daso Coimbra 
43. João Rezek 
44. Roberto Jefferson 
45. João Menezes 

46. Vingt Rosado 
47. Cardoso Alves 
48. Paulo Roberto 
49. Lourival Baptista 
50. Rubem Branquinho 
51. Cleonâncio Fonseca 
52. Bonifácio de Andrade 
53. Agripino de Oliveira Lima 
54. Narciso Mendes 
55. Marcondes Gadelha 
56. Mello Reis 
57. Arnold Fioravante 
58. Jorge Arbage 
59. Chagas Duarte 
60. Álvaro Pacheco 
61. Felipe Mendes 
62. Alysson Paulinelli 
63. Aloysio Chaves 
64. Sotero Cunha  
65. Gastone Righi 
66. Dirce Tut Quadros 
67. José Messias Murad 
68. Mozarildo Cavalcanti 
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69. Flávio Rocha 
70. Gustavo de Faria 
71. Flávio Palmier da Veiga 
72. Gil César 
73. João Da Mata 
74. Dionísio Hage 
75. Leopoldo Peres 
76. Carlos Sant’anna 
77. Délio Braz 
78. Gilson Machado 
79. Nabor Júnior 
80. Geraldo Fleming 
81. Osvaldo Sobrinho 
82. Osvaldo Coelho 
83. Hilário Braun 
84. Edivaldo Motta 
85. Paulo Zarzur 
86.  Nilson Gibson 
87. Milton Reis 
88. Marcos Lima 
89. Milton Barbosa 
90. Ubiratan Aguiar 
91. Chagas Duarte 
92. Marluce Pinto 
93. Ottomar Pinto 
94. Olavo Pires 
95. Victor Fontana 
96. Orlando Pacheco 
97. Orlando Bezerra 
98. Ruberval Pilotto 
99. Alexandre Puzyna 
100. Artenir Werner 
101. Jorge Bornhausen 
102. Divaldo Suruagy 
103. Francisco Sales 
104. Assis Canuto 
105. José Viana 
106. Lael Varela 
107. Telmo Kirst 
108. Darcy Pozza 
109. Arnaldo Prieto 
110. Osvaldo Bender 
111. Adylson Motta 
112. Hilário Braun 
113. Paulo Mincarone 
114. Adroaldo Streck 
115. Victor Faccione 
116. Luís Roberto Ponte 
117. João de Deus Antunes 
118. Djenal Gonçalves 
119. José Egreja 
120. Ricardo Izar 
121. Afif Domingos 
122. Jayme Paliarin 
123. Delfim Neto 
124. Farabulini Júnior 
125. Fausto Rocha 
126. Tito Costa 
127. Caio Pompeu 
128. Felipe Cheidde 
129. Virgílio Galassi 
130. Manoel Moreira 
131. José Mendonça Bezerra 
132. José Lourenço 
133. Vinícius Cansanção 
134. Ronaro Corrêa 

135. Paes Landin 
136. Alércio Dias 
137. Mussa Demes 
138. Jessé Freire 
139. Gandi Jamil 
140. Alexandre Costa 
141. Albérico Cordeiro 
142. Iberê Ferreira 
143. José Santana de 

Vasconcellos 
144. Christóvam Chiaradia 
145. Rosa Prata 
146. Mário De Oliveira 
147. Silvio Abreu 
148. Luiz Leal 
149. Genésio Bernardino 
150. Alfredo Campos 
151. Theodoro Mendes 
152. Amílcar Moreira 
153. Osvaldo Almeida 
154. Ronaldo Carvalho 
155. José Freire 
156. Matheus Iensen 
157. Antonio Ueno 
158. Dionísio Dal Prá 
159. Jacy Scanagatta 
160. Basílio Villani 
161. Osvaldo Trevisan 
162. Renato Johnsson 
163. Ervin Bonkoski 
164. Jovanni Masini 
165. Paulo Pimentel 
166. José Carlos Martinez 
167. Arolde De Oliveira 
168. Rubem Medina 
169. Denisar Arneiro 
170. Jorge Leite 
171. Aloisio Teixeira 
172. Roberto Augusto 
173. Messias Soares 
174. Dalton Canabrava 
175. Asdrúbal Bentes 
176. Jarbas Passarinho 
177. Gerson Peres 
178. Carlos Vinagre 
179. Fernando Velasco 
180. Arnaldo Moraes 
181. Fausto Fernandes 
182. Domingos Juvenil 
183. Inocêncio Oliveira 
184. Osvaldo Coelho 
185. Salatiel Carvalho 
186. José Moura 
187. Marco Maciel 
188. Gilson Machado 
189. José Mendonça Bezerra 
190. Carlos De’carli 
191. Paulo Marques 
192. José Luiz Maia 
193. João Lobo 
194. Oscar Corrêa 
195. Maurício Campos 
196. Sérgio Werneck 
197. Raimundo Rezende 
198. José Geraldo 
199. Álvaro Antônio 

200. José Elias 
201. Rodrigues Palma 
202. Levy Dias 
203. Ruben Figueiró 
204. Rachid Saldanha Derzi 
205. Ivo Cersósimo 
206. Enoc Vieira 
207. Joaquim Haickel 
208. Edison Lobão 
209. Victor Trovão 
210. Onofre Corrêa 
211. Albérico Filho 
212. Vieira Da Silva 
213. Costa Ferreira 
214. Eliezer Moreira 
215. José Teixeira 
216. Júlio Campos 
217. Ubiratan Spinelli 
218. Jonas Pinheiro 
219. Louremberg Nunes Rocha 
220. Roberto Campos 
221. Cunha Bueno 
222. Aécio De Borba 
223. Bezerra De Melo 
224. Francisco Carneiro 
225. Fábio Raunheitti 
226. Feres Nader 
227. Meira Filho 
228. Márcia Kubitschek 
229. Milton Reis 
230. Irapuan Costa Júnior 
231. Roberto Balestra 
232. Luiz Soyer 
233. Délio Braz 
234. Naphtali Alves Souza 
235. Jalles Fontoura 
236. Paulo Roberto Cunha 
237. Pedro Canedo 
238. Lúcia Vânia 
239. Nion Albernaz 
240. Fernando Cunha 
241. Antônio De Jesus 
242. Nyder Barbosa 
243. Pedro Ceolin  
244. José Lins 
245. Homero Santos 
246. Chico Humberto 
247. Osmundo Rebouças 
248. José Lourenço 
249. Luis Eduardo 
250. Eraldo Tinoco 
251. Benito Gama 
252. Jorge Viana 
253. Ângelo Magalhães 
254. Leur Lomanto 
255. Jonival Lucas 
256. Sérgio Brito 
257. Roberto Balestra 
258. Waldeck Ornelas 
259. Francisco Benjamim 
260. Etevaldo Nogueira 
261. João Alves 
262. Francisco Diógenes 
263. Antônio Carlos Mendes 

Thame 
264. Jairo Carneiro 
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265. Paulo Marques 
266. Rita Furtado  
267. Jairo Azi 
268. Eduardo Moreira 
269. Manoel Ribeiro 
270. Naphtali Alves De Sousa 
271. José Mello 
272. Jesus Tajra 
273. José Dutra 
274. Hélio Rosas 
275. Simão Sessim 
276. Osmar Leitão 
277. Miraldo Gomes 
278. José Carlos Coutinho 
279. Antonio Carlos Franco 

280. Rubem Branquinho 
281. Maria Lúcia 
282. Maluly Neto 
283. Carlos Alberto 
284. Gidel Dantas 
285. Adauto Pereira 
286. Anníbal Barcellos 
287. Geovani Borges 
288. Eraldo Trindade 
289. Antonio Ferreira 
290. João Machado Rollemberg 
291. Odacir Soares 
292. Mauro Miranda 
293. Sarney Filho 
294. Albano Franco 

295. Francisco Coelho 
296. João Lobo 
297. Wagner Lago 
298. Erico Pegoraro 
299. Evaldo Gonçalves 
300. Raimundo Lira 
301. Fernando Gomes 
302. Messias Soares 
303. César Cals Neto 
304. Mauro Borges 
305. Arnaldo Martins 
306. Eliel Rodrigues 
307. Joaquim Bevilacqua 

 
Justificativa:   

   A presente emenda substitutiva tem por escopo deixar mais explícitos alguns textos do Projeto de Constituição. 
No artigo 159, “caput”, suprime-se a condicionamento da decretação do estado de defesa ao pronunciamento do Congresso 
Nacional, em respeito à urgência requerida pela ação contra ameaças graves e iminente instabilidade institucional, que não 
compraz com qualquer tipo de retardamento. 
No artigo 170, desdobrou-se o parágrafo 3º para evitar-se dúbia interpretação sobre as forças auxiliares e reservas do 
Exército, descritas no Projeto da Comissão de Sistematização. 
No mais, são pequenos acertos de linguagem, introduzidos nos textos dos artigos e parágrafos deste Título. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Adianto que votarei pela aprovação, 
nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 160 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 161 ( "caput “ ), incisos I e II e Parágrafo único; Art. 162 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 163 ("caput") 
incisos I, II, III, IV, V, VI e VII e seu Parágrafo único; Art. 164 ("caput"); Art. 165 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 166 ("caput"); Art. 167 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 168 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 169, §§ 1º e 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 170 ("caput"), incisos I, II e III, § 1º, incisos I, II, III e IV, 
§§ 2º , 3º , 4º , 5º e 6º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

 
   EMENDA:00483 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GALASSI (PDS/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: § 1o. do Art. 149  
Corrigir, dentro da técnica legislativa, o  
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§ 1o. do Art. 149 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 149 ..................................  
............................................  
§ 1o. Às Forças Armadas compete, na forma da  
lei, atribuir serviço alternativo aos que, em  
tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo  
de consciência, entendendo-se como tal o  
decorrente de crença religiosa e de convicção  
filosófica ou política, para eximir-se de  
atividades de caráter essencialmente militar. 
Justificativa 
A intenção é fazer um bom uso da técnica legislativa, compatibilizando-se este dispositivo com o constante 
do inciso VIII do Art. 5º, cujo texto é o seguinte: 
Art. 5º ............................................................................................................................. 
VIII – ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recursar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei. 
A expressão “imperativo de consciência”, por ser muito abrangente, não explicita a intenção do legislador, o 
que parece ficar resolvido com a inserção proposta. 
Portanto, pretendemos dar uma redação mais precisa, em consonância com o que é prescrito no Título dos 
Direitos e Garantias Fundamentais. 
Parecer:   
   Com esta emenda o nobre Constituinte pretende melhor compatibilizar a redação do § 1o. do Art. 149 com 
o disposto no inciso VIII do Art. 5o. do projeto oriundo da primeira discussão. Pela aprovação. 
 
   EMENDA:01118 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PSDB/SP) 
Texto:   
   "Suprima-se o § 2o. do artigo 149 do Capítulo II". 
Justificativa 
O serviço militar é dever e, também, direito. Trata-se de serviço que se presta à Pátria, recebendo, em 
contrapartida, bons ensinamentos no campo da disciplina, da educação física, da moral e civismo. 
Em Israel, por exemplo, grande parte do efetivo das Forças Armadas é de mulheres, tão competentes, 
eficazes e adestradas quanto os homens. Há, também, que se lembrar o trabalho extraordinário de dezenas 
de enfermeiras da Força Expedicionária na 2ª Grande Guerra Mundial, orgulhando-nos pela bravura e 
coragem cívica nos embates, nas terras da Itália. 
Penso, também, que legiões de mulheres carentes do Nordeste brasileiro, poderão dar o melhor de si e 
receberem muito da Nação no Serviço Militar. 
Parecer:   
   Pretende a emenda em estudo a supressão do § 2o., do Art. 149 do Projeto B. Alega a nobre autora que a 
norma constitucional não deve subtrair às mulheres (e aos eclesiásticos, acrescentaríamos) a oportunidade 
da prestação do serviço militar. Como o serviço militar será prestado na forma da lei, como quer o Art. 149 do 
projeto, entendemos que a lei ordinária poderá melhor dispor sobre a matéria.  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:01336 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se integralmente o "caput" e os  
parágrafos do art. 149. 
Justificativa 
Objetiva-se retirar do texto constitucional o tratamento da matéria relativo ao serviço militar, deixando-a para 
ser disciplinada na legislação ordinária. 
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Parecer:   
   Objetiva a emenda do ilustre Constituinte a supressão do caput e dos parágrafos do Art. 149 para que a 
prestação de serviço militar seja disciplinada somente pela legislação ordinária. Discordamos do autor.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 143 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.  

 


