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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. 174.  Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 

este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.  

      § 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento 

nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e 

regionais de desenvolvimento.  

      § 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.  

      § 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, 

levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos 

garimpeiros.  

      § 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na 

autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais 

garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 

21, XXV, na forma da lei.  

 

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

   
   SUGESTÃO:00318 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER PÚBLICO ADOTE UMA POLÍTICA NACIONAL DE  
COOPERATIVISMO, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR AS ATIVIDADES COOPERADAS  
EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:00756 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE APOIO E INCENTIVO AO  
COOPERATIVISMO PELO PODER PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:01136 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA COMPETÊNCIA DO ESTADO ESTIMULAR O COOPERATIVISMO. 
   
   SUGESTÃO:01925 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA, A INTERVENÇÃO DO  
ESTADO NO DOMINIO ECONÔMICO, O INCENTIVO AO COOPERATIVISMO E ÀS  
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, A CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ENTIDADES  
ESTATAIS DE PRODUÇÃO, OS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DEMAIS DISPOSIÇÕES  
QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:02047 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL EXERÇA FUNÇÃO SOCIAL,  
FICANDO PROIBIDA A VINCULAÇÃO DE SEUS DIRIGENTES A INSTITUIÇÕES  
PRIVADAS; QUE OS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SE DESTINEM ÀS  
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS; QUE OS CUSTOS FINANCEIROS PARA O  
NORDESTE SEJAM REDUZIDOS A 50% (CINQUENTA POR CENTO); QUE O ESTADO  
ESTIMULE O COOPERATIVISMO. 
   
   SUGESTÃO:02116 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ORDEM ECONÔMICA REALIZE O DESENVOLVIMENTO NACIONAL, COM  
BASE NO COOPERATIVISMO. 
   
   SUGESTÃO:02917 DT REC:04/05/87 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Entidade:   
   ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS 
ROBERTO RODRIGUES, PRESIDENTE 
SCS ED BARACAT 4 ANDAR MUNICÍPIO : BRASILIA CEP : 70000 UF : DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE O COOPERATIVISMO. 
   
   SUGESTÃO:04140 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PODER PÚBLICO FOMENTE E APOIE AS ATIVIDADES COOPERATIVAS  
E O ENSINO DO COOPERATIVISMO. 
   
   SUGESTÃO:05301 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ESTADO PRESTE APOIO E ESTÍMULO AO COOPERATIVISMO EM  
TODAS AS FORMAS EM QUE ESTE SE MANIFESTE. 
   
   SUGESTÃO:06267 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE O COOPERATIVISMO E O ASSOCIATIVISMO SEJAM ESTIMULADOS E  
INCENTIVADOS PELO ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:06293 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O COOPERATIVISMO. 
   
   SUGESTÃO:07178 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O COOPERATIVISMO E O ASSOCIATIVISMO SEJAM ESTIMULADOS E  
INCENTIVADOS PELO ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:07510 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE APOIO ESTATAL ÀS ATIVIDADES DAS COOPERATIVAS E AO ENSINO DO  
COOPERATIVISMO. 
   
   SUGESTÃO:07750 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O COOPERATIVISMO. 
   
   SUGESTÃO:08269 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O APOIO ESTATAL ÀS ATIVIDADES COOPERATIVAS E AO  
ENSINO DO COOPERATIVISMO. 
   
   SUGESTÃO:08446 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO INCENTIVO AO COOPERATIVISMO E AO ASSOCIATIVISMO, 
PELO PODER PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:11783 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA BAHIA 
JOSÉ LEOPOLDO VALVERDE - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SALVADOR CEP: 40000 UF: BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE COOPERATIVISMO. 
   
   SUGESTÃO:11904 DT REC:10/10/87 
Entidade:   
   COOPERATIVA TRITICOLA RIO DO PEIXE LTDA - COOPERIO 
 
MUNICÍPIO: JOAÇABA CEP: 89600 UF: SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMA PARA A CONSOLIDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO  
BRASILEIRO 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 5º reunião da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da 
Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica notas taquigráficas da audiência pública 
realizada em 18/07/1987, sobre Princípios gerais da ordem econômica / Intervenção do Estado na 
ordem econômica, disponível em:    

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA 

PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA - VIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 10 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planejamento.  

§ 1º - A lei reprimirá a formação de monopólios privados, oligopólio, cartéis e toda e 

qualquer forma de abuso do poder econômico.  

§ 2º - A lei protegerá a pequena e microempresas concedendo-lhes tratamento e 

estímulos especiais, podendo atribuir-lhes isenções ou imunidades tributárias.  

§ 3º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo 

com incentivos financeiros, fiscais e creditícios.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
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§ 4º - A lei disporá sobre a proteção ao consumidor, de forma a garantir a todos 

segurança, saúde e defesa de seus interesses econômicos.  

§ 5º - O planejamento visa a assegurar o desenvolvimento harmônico da economia 

nacional e será conduzido na forma da lei. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 25.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 7º - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planejamento.  

§ 1º - A lei reprimirá a formação de monopólios privados, oligopólios, cartéis e toda 

e qualquer forma de abuso do poder econômico.  

§ 2º - A lei protegerá a pequena e micro empresas concedendo-lhes tratamento e 

estímulos especiais, podendo atribuir- lhes isenções ou imunidades tributárias.  

§ 3º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo 

com incentivos financeiros, fiscais e creditícios.  

§ 4º - A lei disporá sobre a proteção ao consumidor. 

 

 Consulte na 16º reunião da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do 

Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a votação 

do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/07/1987, Supl. 104, 

p. 45.  

Disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 16  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 6º - O Estado, nos limites definidos nesta Constituição, atuará sobre a atividade 

econômica para controlar e fiscalizar a ação dos agentes econômicos e para 

fomentar o seu desenvolvimento, bem assim a exercerá em regime de monopólio 

ou, supletivamente, em regime de participação com as empresas privadas.  

§ 1º - O Poder Público intervirá, sob a forma normativa, no controle e fiscalização 

da atividade privada.  

§ 2º - A ação supletiva do Estado será restrita, ocorrendo somente quando 

comprovadamente necessária, conforme diretrizes do planejamento econômico. O 

monopólio será criado em lei especial.  

§ 3º - O Estado incentivará aquelas atividades que interessem ao desenvolvimento 

geral do País.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6a
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§ 4º - A lei reprimirá a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e toda e 

qualquer forma de abuso do poder econômico.  

§ 5º - A lei disporá sobre a proteção ao consumidor.  

§ 6º - As pequenas e microempresas não serão abrangidas por normas federais, 

estaduais ou municipais que versem matéria de natureza tributária, comercial ou 

administrativa, exceto quando nelas expressamente mencionadas. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 36  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 6º - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planejamento, que será 

imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado.  

§ 1º - A lei reprimirá a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e toda e 

qualquer forma de abuso do poder econômico, admitidas as exceções previstas 

nesta Constituição.  

§ 2º - As pequenas e microempresas não serão atingidas por normas federais, 

estaduais ou municipais que versem matéria de natureza tributária, comercial ou 

administrativa, exceto quando nelas expressamente mencionadas, para assegurar-

lhes tratamento adequado.  

§ 3º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 

associativismo, com incentivos financeiros, fiscais e creditícios. 

 

Consulte na 14º reunião da Comissão da Ordem Econômica a votação do Parecer 

do Relatório publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 

25/07/1987, Supl. 104., p. 13.  

Disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 310 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planejamento, que será 

imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado.  

§ 1º - A lei reprimirá a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e toda e 

qualquer forma de abuso do poder econômico, admitidas as exceções previstas 

nesta Constituição.  

§ 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 

associativismo, com incentivos financeiros, fiscais e creditícios. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 16  

(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/comissao6/comissao6
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
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FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 304 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planejamento, que será 

imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado.  

§ 1º - A lei reprimirá a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e toda e 

qualquer forma de abuso do poder econômico, admitidas as exceções previstas 

nesta Constituição.  

§ 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 

associativismo, com incentivos financeiros, fiscais e creditícios. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 46  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 229 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planejamento, que será 

imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado.  

§ 1º - A lei reprimirá a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e toda e 

qualquer forma de abuso do poder econômico, admitidas as exceções previstas 

nesta Constituição. 

§ 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 

associativismo, com incentivos financeiros, fiscais e creditícios. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 49.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 195 - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 

imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado.  

§ 1º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 

associativismo.  

§ 2º - A lei disporá que obras, serviços, compras e alienações da administração 

pública direta e indireta, nos três níveis de governo, somente serão contratados 

mediante processo de licitação que democratize o acesso e permita igualdade de 

condições a todos os participantes.  

§ 3º - O Estado organizará a atividade garimpeira em cooperativas, levando em 

conta a proteção ao meio-ambiente e a promoção econômico-social do garimpeiro, 

dando-lhes prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos 

recursos e jazidas minerais, nas áreas onde já estejam atuando.  

§ 4º - Lei complementar estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 

desenvolvimento nacional equilibrado, definindo: 

 I - os critérios de zoneamento econômico, articulador dos investimentos públicos e 

norteador dos investimentos privados;  

II - o sistema nacional de planejamento econômico e social que funcionará 

interativamente com o regional. 

 

Destaque apresentado nº 6212/87 (supressivo). O destaque foi rejeitado.  
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Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 2024. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 203. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 

imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado.  

§ 1º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.  

§ 2º A lei disporá que obras, serviços, compras e alienações da administração 

pública direta e indireta, nos três níveis de governo, somente serão contratados 

mediante processo de licitação que democratize o acesso e permita igualdade de 

condições a todos os participantes.  

§ 3º O Estado organizará a atividade garimpeira em cooperativas, levando em 

conta a proteção ao meio ambiente e a promoção econômico-social dos 

garimpeiros, dando-lhes prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e 

lavra dos recursos e jazidas minerais, nas áreas onde já estejam atuando.  

§ 4º Lei complementar estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 

desenvolvimento nacional equilibrado, definindo:  

I - os critérios de zoneamento econômico articulador dos investimentos públicos e 

norteador dos investimentos privados;  

II - o sistema nacional de planejamento econômico e social, que funcionará 

interativamente com o regional. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 6. 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02043, art. 203. 

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

 

Discussão e votação: 

- Requerimento de fusão de emendas e destaques, para votação como texto 

substitutivo do art. 203 do Projeto A. O texto da fusão foi aprovado.  

- Requerimento de fusão de emendas e destaques, relativa ao § 2° do art. 203. O 

texto da fusão foi aprovado. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 28/04/1988, a partir da 

p. 9927  

- Requerimento de destaque referente ao § 3° do art. 203.  O destaque foi 

aprovado. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 29/04/1988, a partir da 

p. 10036. 

 

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

2º) 

Art. 180. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.  

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/234anc28abr1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/235anc29abr1988.pdf
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nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e 

regionais de desenvolvimento.  

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.  

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, 

levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social 

dos garimpeiros.  

§ 4º As cooperativas têm prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e 

lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam 

atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei. 

 

Nota: conforme relatório geral, volume 299 e quadro comparativo, volume 298, 

houve transposição do § 2º do art. 203, aprovado em 27/4/1988 e publicado em 

28/4/1988, para o Capítulo da Administração Pública, conforme transcrição abaixo: 

Foram trazidas para o art. 38 do capítulo objeto destes comentários, sob a forma de 

incisos XIX, XX e XXI, a primeira e a última parte do § 1º do art. 202 e a norma do § 

3º (sic) do art. 203 aprovados no turno inicial, que se encontravam deslocados no 

título da Ordem Econômica. 

 

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

299.pdf 

ou 

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

298.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

Requerimentos de destaque nº 643, referente à emenda 01632 e nº 1266, referente 

à emenda 01240. As emendas foram rejeitadas. 

Requerimento de destaque nº 1265, referente à emenda 01241. A emenda foi 

rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 1002, referente à emenda 01556. A emenda foi 

rejeitada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 29/08/1988, a partir da 

p. 13570. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.  

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento 

nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e 

regionais de desenvolvimento.  

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.  

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, 

levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social 

dos garimpeiros.  

§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na 

autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais 

garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o 

art. 20, XXV, na forma da lei. 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/302anc29ago1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o art. 174, § 4o.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/09/1988, Supl. B,  

p. 51 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.  

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento 

nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e 

regionais de desenvolvimento.  

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.  

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, 

levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social 

dos garimpeiros.  

§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na 

autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais 

garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o 

art. 21, XXV, na forma da lei. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substituir o § 2o. do Art. 6A10 pela seguinte redação:  
"A lei protegerá as pequenas e microempresas  
concedendo-lhes tratamento diferenciado e  
incentivos financeiros, creditícios e  

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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previdenciários, podendo atribuir-lhes isenções ou  
imunidades tributárias". 
Justificativa: 
“Estímulos especiais” constituem formulação pouco clara, que merece ser especificada em seu 
sentido corrente, como foi feito no parágrafo 3º do mesmo artigo, referente ao cooperativismo. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
A proposta, ao invés de ampliar, restringe a proteção. O detalhamento das formas de proteção serão 
objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:00015 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substituir no § 4o. do art. 6A10 a palavra  
"proteção" pela expressão "defesa". 
Justificativa: 
Adotar a expressão consagrada pelo uso corrente.  
Parecer:   
   Acolhida.  
O termo "defesa do consumidor" é de uso corrente, como diz o deputado Luiz Salomão, e é o adotado 
pela Organização das Nações Unidas e pela maioria das nações. 
   
   EMENDA:00017 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substituir o § 5o. do Art. 6A10 pelos artigos seguintes:  
Art. O Estado deverá, mediante lei,  
estabelecer normas para o planejamento da  
atividade econômica no País, o qual terá caráter  
imperativo para o setor público e indicativo para  
o setor privado, visando atender às necessidades  
coletivas, à eficiente utilização das forças  
produtivas, à justa distribuição individual e  
regional da riqueza e da renda, à coordenação da  
política econômica com as políticas social,  
educacional e cultural, bem como à preservação do  
equilíbrio ecológico e da qualidade de vida.  
Art. A estrutura do plano compreende:  
I - Plano de Desenvolvimento Econômico-  
Social, que define os grandes objetivos de longo  
prazo da sociedade brasileira e as estratégias  
para atingi-los;  
II - Plano de Ação Econômico-Social, que  
define os objetivos e metas a alcançar, a médio  
prazo, resultantes da compatibilização dos planos  
setoriais e regionais, harmonizando ainda as ações  
da iniciativa privada e dos governos federais  
estaduais e municipais;  
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III - Plano Anual, que define os objetivos,  
metas e programações de atividades do Governo para  
cada exercício e que tem sua expressão financeira  
no Orçamento.  
Parágrafo único. Serão destacados, nos planos  
regionais, os programas de desenvolvimento  
integrado das regiões metropolitanas e das grandes  
bacias hidrográficas.  
Art. Compete ao Congresso Nacional aprovar  
os Planos e os respectivos relatórios de execução.  
Art. A formulação dos planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento contará com a  
participação, na forma da lei, de pessoas  
jurídicas de direito público, comissões especiais,  
organizações profissionais e entidades de classe. 
Justificativa: 
É fundamental incluir norma constitucional que assegure a democratização do planejamento e do 
processo de elaboração do orçamento, nesse País. 
O absurdo do episódio Ferrovia Norte-Sul comprova de forma candente essa necessidade. 
Nesse sentido a proposta do nobre Relator em seu anteprojeto é inteiramente insuficiente. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
A Constituição deve traçar os princípios gerais da organização social. Cabe à lei ordinária detalhar e 
regulamentar as questões específicas, cuja norma geral foi expressa na lei maior. 
   
   EMENDA:00038 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O § 3o. do art. 6A10 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 6A10. ................................  
§ 3o. A lei apoiará e estimulará, de modo  
prioritário, e com tratamento especial, o  
cooperativismo e outras formas de associativismo,  
com incentivos fiscais, financeiros, creditícios e  
assistência técnica." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
O Anteprojeto já prevê o apoio e estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo. 
   
   EMENDA:00039 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 6A10 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 6A10.  
§ 2o. A lei protegerá a média, e a pequena e  
micro empresas, concedendo-lhes tratamento  
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prioritário e estímulos especiais, podendo  
atribuir-lhes isenções e imunidades tributárias." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
A emenda não atende ao espírito que norteou o tratamento especial dos pequenos agentes 
econômicos, tão necessários para a democratização do processo de produção. Por isso somos  
pela não inclusão da média empresa entre aquelas que merecerão tratamento diferenciado. 
   
   EMENDA:00055 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima no § 4o. do art. 6A10, a seguinte  
expressão "de forma a garantir a todos segurança,  
saúde e defesa de seus interesses econômicos." 
Justificativa: 
A emenda pretende apenas compatibilizar a estrutura do texto constitucional deixando para lei 
ordinária a explicitação dos mecanismos que devem ser acionados para a consecução dos objetivos 
colimados. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
A Constituição deve garantir ao cidadão os seus direitos inequívocos.  
Assim, é necessário que se estabeleçam os princípios norteadores da defesa do consumidor. 
   
   EMENDA:00066 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se aos §§ 2o. e 3o. do art. 6A10, as  
seguintes redações:  
"§ 2o. A lei protegerá as pequenas e  
microempresas concedendo-lhes tratamento e  
estímulos especiais.  
§ 3o. A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo." 
Justificativa: 
Ao assegurar tratamento especial às pequenas e microempresas, bem como ao cooperativismo e 
outras formas de associativismo, não devemos explicitar quais os mecanismos a serem utilizados, 
visto que a definição das prioridades da sociedade mudam ao longo do tempo. 
Portanto, tais incentivos e apoios deverão ser definidos na lei ordinária. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
O anteprojeto dá tratamento mais amplo e atende ao dinamismo que deve prevalecer nas decisões 
democráticas, possibilitando à sociedade resolver, ao longo do tempo, as suas prioridades, como 
deseja o eminente Senador.  
O legislador ordinário mantém, obedecido o anteprojeto, ampla liberdade para decidir da forma mais 
conveniente. A crítica, até certo ponto procedente do nobre Senador Irapuã Costa Júnior, registrado a 
inconveniência de novíssimos mecanismos a serem utilizados na proteção da pequena e 
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microempresas, explica-se pela necessidade de darmos atendimento ao movimento dos 
microempresários desejosos de obterem isenção ou imunidade tributária absoluta a nível  
constitucional. 
   
   EMENDA:00067 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do art. 6A10, a seguinte redação:  
"§ 5o. O planejamento visa a assegurar o  
desenvolvimento harmônico da economia nacional e  
será conduzido na forma da lei. Será imperativo  
para o Estado e indicativo para o setor privado." 
Justificativa: 
A emenda visão tão somente a dar um tratamento redacional mais adequado ao tema planejamento 
que por suas características e amplitude extrapola os limites rígidos do princípio constitucional. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
A emenda não traz modificações de conteúdo. Entendo que a matéria está melhor tratada no 
anteprojeto, quando enumerou o planejamento democrático como um dos princípios.  
Numa sociedade democrática como a que desejamos construir, o planejamento não deve assumir as 
formas que vigoram nos estados burocráticos. 
   
   EMENDA:00074 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator.  
- Acrescente-se parágrafo ao art. 6A10  
§ 6o. A lei facilitará às empresas de pequeno  
porte a organização de associações de interesse  
econômico que alcancem a democratização da  
economia e unidade de sua ação. 
Justificativa: 
A democratização da economia é fundamental para a organização de uma sociedade mais justa e 
fraterna. 
Impõe-se assim, ao Poder Público, o tratamento especial favorecido às pequenas unidades de 
produção. Relevam-se, neste fundamento, as condições especiais de crédito e a simplificação de 
suas atividades. 
Deve ser propiciada também, a reunião das pequenas empresas em Associações de Interesse 
Econômico para que suas atividades adquiram escala mais alta na economia. 
Será contemplada, em complementação à presente proposta, outra endereçada à subcomissão de 
Tributos, que objetiva a implantação de imposto único, para a pequena Atividade Empresarial de 
competência Municipal. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6A 0074-1  
Não acolhida.  
O anteprojeto trata da matéria no art. 6a10, § 3o., apoiando e estimulando todas as formas de 
associativismo, o que inclui, evidentemente, o estímulo à organização de associações, de empresa 
de pequeno porte. 
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   EMENDA:00075 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator.  
Substitua-se o § 2o. do art. 6A10 do  
anteprojeto pelo seguinte:  
a § 2o. As empresas de pequeno porte definidas  
pela lei, receberão tratamento diferenciado, pela  
lei e pela administração pública, de forma a  
incentivar sua criação, preservação e  
desenvolvimento, mediante simplificação de suas  
obrigações administrativas, tributárias e  
previdenciárias. 
Justificativa: 
A democratização da economia é fundamental para a organização de uma sociedade mais justa e 
fraterna. 
Impõe-se assim, ao Poder Público, o tratamento especial favorecido às pequenas unidades de 
produção. Relevam-se, neste fundamento, as condições especiais de crédito e a simplificação de 
suas atividades. 
Deve ser propiciada também, a reunião das pequenas empresas em Associações de Interesse 
Econômico para que suas atividades adquiram escala mais alta na economia. 
Será contemplada, em complementação à presente proposta, outra endereçada à subcomissão de 
Tributos, que objetiva a implantação de imposto único, para a pequena Atividade Empresarial de 
competência Municipal. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6A 0075-9  
Não acolhida.  
A emenda, no que torna rígidas as simplificações de obrigações, é apenas aparentemente favorável 
às empresas de pequeno porte. As disposições do anteprojeto são flexíveis e se ajustam melhor aos 
objetivos a que se propõem. 
   
   EMENDA:00088 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Incluir aonde couber:  
"Art. 6A. É dever do poder público  
desenvolver a atividade pesqueira de forma a  
proteger os direitos sócio-econômicos das  
populações litorâneas, e ribeirinhas de rios e lagos;  
I. Garantindo-lhes acesso aos locais de pesca;  
II. Defendendo-as contra a pesca predatória;  
III. Apoiando-as com infraestrutura  
adequada, acesso ao crédito, a tecnologia e aos  
mercados, assim como estimulando o cooperativismo  
e o associativismo." 
Justificativa: 
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Um país com os recursos hídricos que tem o Brasil e com uma costa de tal dimensão não poderia 
continuar subdesenvolvido em matéria pesqueira. Esta é uma questão econômica e social dada a 
importância simultânea de ampliar a oferta de pescado e de capacitar a população que precariamente 
vive de pesca. 
Nestes sentidos é que entendemos a necessidade de incluir no texto constitucional dispositivos que 
orientem o poder público a atuar com a devida prioridade neste segmento. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
Não se trata de princípio da ordem econômica. Já está implícito no caput do art. 6A10, que trata de 
forma genérica da capacidade normativa do Estado. 
   
   EMENDA:00118 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 6A10 o seguinte § 6o.:  
§ 6o. A lei tipificará os crimes contra o  
meio ambiente e as sanções correspondentes que  
irão de simples multas a fechamentos de empresas,  
sem prejuízo das sanções penais cabíveis." 
Justificativa: 
É preciso definir não só a proteção da natureza de uma maneira vaga, mas definir a agressão ao 
meio ambiente como crime, sem o que ficará facilitada a ação depredatória que tem caracterizado o 
nosso crescimento econômico. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6A 0118-6  
Não acolhida. Lamentavelmente a proposição não apresenta uma redação de norma Constitucional. 
   
   EMENDA:00127 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 6A10 o seguinte § 7o.:  
"§ 7o. A lei disciplinará a participação dos  
empregados nos lucros e na gestão da empresa." 
Justificativa: 
Já é um princípio consagrado. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6A 0127-5  
Não acolhida.  
A matéria deve ser tratada na Ordem Social posto que não tem por objeto princípio da ordem 
econômica. 
   
   EMENDA:00156 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
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Texto:   
   O parágrafo 1o. do Art. 6A10 do Anteprojeto  
da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção  
do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica, passa a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. A Lei reprimirá qualquer forma de  
abuso do poder econômico". 
Justificativa: 
A norma constitucional deve ser sucinta e traduzir, apenas, princípios. Conceituações e definições 
decorrentes devem competir à Lei Complementar ou à legislação ordinária. 
Parecer:   
   Não acolhida. É importante explicitar que a lei reprimirá os monopólios privados, os oligopólios e os 
cartéis, porque estes talvez não sejam, em alguns casos, interpretados como abusos do poder 
econômico; foi exclusivamente em função dessa necessidade que o texto adotou a explicitação. 
   
   EMENDA:00157 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o do Art. 6A10 do Anteprojeto  
da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção  
do estado, regime da propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica. 
Justificativa: 
O texto é abundante, uma vez que o Artigo 6A02 do mesmo Anteprojeto subordina a ordem 
econômica à defesa do consumidor. 
Além disso, em outra Emenda, preocupada com a coerência e com a boa técnica legislativa fiz 
acrescentar na forma do item VI do artigo 6A02 a expressão “defesa do consumidor, na forma da lei”. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
O disposto no § 4o. do art. 6A10 é consequência do princípio estabelecido no inciso VII do art 6A02. 
O propósito é não deixar "in-abstrato" o princípio e balizar o legislador ordinário fixando que é seu 
dever defender o consumidor e paralelamente evitar que a amplitude do princípio descubra o  
produtor. Sua defesa fundamenta-se e deve ser atendida quanto à segurança, à saúde e os 
interesses econômicos. 
   
   EMENDA:00180 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   O § 2o. do artigo 6a10 do anteprojeto da  
Subcomissão de princípios gerais, intervenção do  
Estado, regime da propriedade do subsolo e da  
atividade econômica, passa a ter a seguinte redação:  
§ 2o. - "As empresas de pequeno porte  
econômico, assim definidas em lei complementar,  
são isentas de todo e qualquer tributo incidente  
sobre a sua atividade, lucro ou movimento  
econômico, e da quota da previdência social, bem  
como terão reduzidas suas obrigações  
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administrativas ou burocráticas, de forma a  
incentivar sua criação, instalação e  
desenvolvimento". 
Justificativa: 
A presente proposição visa elevar a nível constitucional o instituto da microempresa, de forma a 
tornar obrigatórios os seus benefícios, evitando-se com isso que legislações casuísticas, como a da 
substituição tributária, venham onerar diretamente tais empresas, dificultando, portanto, o 
desenvolvimento econômico do Brasil. 
As microempresas são o estágio inicial da economia privada, e empregam um grande número de 
mão-de-obra. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6A 0180-1  
Não acolhida. O Relator gostaria de poder não só acolher a emenda do nobre Senador, mas 
subscrevê-la também. Infelizmente, se o direito de tributar ilimitadamente, traz implícito o direito de 
destruir, conforme a conhecida decisão do Ministro Warren da Corte Suprema dos EE.UU., o  
direito ilimitado de isentar é também o direito de destruir. Julgamos mais prudente fixar o princípio 
contido no anteprojeto, deixando ao legislador ordinário ir ampliando os benefícios, na medida das 
forças financeiras da União, dos Estados e dos Municípios. 
   
   EMENDA:00182 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto da Subcomissão  
de princípios gerais, intervenção do Estado,  
regime da propriedade do Subsolo e da atividade  
econômica, renumerando-se a atual e os seguintes,  
o seguinte artigo 6A10.  
"Art. 6A10 - Nenhuma empresa privada será  
transferida para o controle do Poder Público, seja  
por desapropriação de ações ou quotas de seu  
capital, seja por qualquer outro meio, a não ser  
após expressa e específica autorização de lei  
federal, observados os princípios e objetivos da  
Ordem Econômica estabelecidos nesta Constituição". 
Justificativa: 
A experiência internacional nos demonstra que o Estado torna-se cada vez mais interventor. No 
Brasil, essa experiência chegou às raias do excesso, através da carga tributária e da ingerência 
estatal na iniciativa privada, controlando a maioria das grandes empresas nacionais, restringindo a 
possibilidade de desenvolvimento. 
O dispositivo ora proposto visa restabelecer o primado da iniciativa privada, melhor disciplinando a 
ordem econômica e social. 
Assim, tal como a Constituição da França (Art. 34), a estatização das empresas privadas, bem assim 
a aquisição de seu controle acionário, têm de ser precedidas de expressa autorização do Poder 
Legislativo. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
Trata-se de caso particular, dentre os previstos nos artigos referentes à intervenção do Estado no 
domínio econômico, na forma do anteprojeto.  
É para notar que muitas empresas privadas passaram ao controle do poder público em "dação em 
pagamento". Não acreditamos que a proposta encerre a não exequibilidade de garantias contratuais. 
   
   EMENDA:00226 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Nos termos do art. 17, § 1o., do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte,  
alterem-se os arts. 6A007, 6A008, 6A009, 6A010,  
6A011 e 6A019, do Relatório da Subcomissão dos  
Princípios da Ordem Econômica, para a seguinte  
redação:  
"Art. À iniciativa privada compete,  
preferencialmente, com o estímulo e o apoio do  
Estado, organizar e explorar as atividades econômicas.  
§ 1o. Em caráter suplementar, o Estado poderá  
participar da atividade econômica, em setores não  
atendidos eficientemente pela iniciativa privada,  
atuando isoladamente ou associado a particulares.  
§ 2o. Na exploração, pelo Estado, da  
atividade econômica, as empresas estatais reger-se-ão  
pelas normas aplicáveis às empresas  
privadas, inclusive quanto ao direito tributário,  
do trabalho e das obrigações.  
§ 3o. A criação e a extinção de  
empresas estatais e suas subsidiárias dependem de  
lei autorizativa, que fixará suas normas e limites.  
§ 4o. Como agente normativo e regulador da  
atividade econômica, o Estado exerce as funções de  
controle, fiscalização, incentivo e planejamento,  
nos termos da lei.  
§ 5o. A lei reprimirá o abuso do poder  
econômico, caracterizado pelo domínio dos  
mercados, eliminação da concorrência e aumento  
arbitrário dos lucros, sendo vedada a formação de  
monopólios privados e cartéis.  
I - É garantida a proteção ao consumidor, nos  
termos da lei.  
II - O Estado protegerá a poupança em todas  
as suas formas.  
§ 6o. Lei complementar definirá as atividades  
vedadas à iniciativa privada nacional, ou  
estrangeira, podendo criar e extinguir monopólios.  
§ 7o. Constituem monopólio da União:  
a) a pesquisa, a lavra, a importação e  
exportação, o transporte marítimo e sem condutos,  
do petróleo e seus derivados e do gás natural, em  
território nacional;  
b) a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minérios  
nucleares e materiais, férteis e físseis.  
§ 8o. A União poderá ceder aos Estados e  
Municípios o direito de realizar os serviços de  
canalização e distribuição de gás natural para uso  
doméstico." 
Justificativa: 
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A intervenção do Estado no domínio econômico é questão de relevo inconteste no relatório desta 
Subcomissão, constituindo o ponto basilar da atuação tanto do Estado quanto do particular na 
atividade econômica. 
Na esteira do princípio da livre iniciativa, fixada no próprio relatório, sugere-se a atuação do Estado 
como agente econômico produtivo apenas em caráter suplementar da iniciativa privada, quando esta 
não atue eficientemente. 
Neste caso, em que o Estado atuará através de empresas estatais, poderá ele chegar até o 
monopólio de determinada atividade, o que somente se justificará pelo interesse público relevante. 
A empresa estatal prestadora de atividade econômica se submeterá ao mesmo regime jurídico que 
submete particulares, a fim de não se criarem distinções que desaqueçam o setor produtivo privado. 
A repressão ao abuso do poder econômico é norma em todo o mundo civilizado, não podendo deixar 
de ser tratado no Brasil, particularmente no momento por nós vivido, em que a sociedade reclama 
uma mudança nos rumos da Administração e a Economia Pública, a fim de que a transferência dos 
negócios públicos, a credibilidade na gestão da coisa pública e a fé na própria sociedade pacifiquem 
os ânimos do povo e façam-no voltar a ter esperanças no Brasil. 
Contudo, urge que o Estado assegure direitos mínimos ao cidadão em sua atuação econômica, seja 
como consumidor, seja como poupador. 
Parecer:   
   Não acolhida. Rejeitada nos termos do parágrafo 2o. do art. 23 do Regimento Interno da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00253 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A10 e seus parágrafos a seguinte redação:  
"Art. 6A10. O Estado regulará a atividade  
econômica para assegurar o livre funcionamento do  
mercado, em benefício do consumidor." 
Justificativa: 
A intervenção do Estado na economia, em caráter normativo e regulador, deve ter por fim assegurar o 
livre funcionamento do mercado e da concorrência, coibindo os abusos do poder econômico, sempre 
em benefício do consumidor. 
A emenda procura, em termos concisos, encerrar a essência dessa função interventiva, prevista no 
anteprojeto. 
Quanto ao planejamento, entendemos que não é instrumento regulador da economia, salvo nas 
economias planificadas. 
E no que diz respeito à proteção das pequenas empresas e do cooperativismo, pensamos que a Lei 
ordinária poderá melhor desincumbir-se da tarefa. Demais, trata-se de normas programáticas, que 
não enriquecem o texto da Constituição projetada. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6A 0253-1  
Não acolhida.  
A Emenda é restritiva à intenção de se fixar parâmetros mais efetivos à função de controle e 
fiscalização do Estado em relação ao funcionamento do mercado. O Estado não regula a  
atividade econômica em benefício, apenas, do consumidor mas de todos os agentes (trabalhadores, 
empresários, etc.) e das disponibilidades dos recursos para que funcionando livremente, nos limites 
da lei, assegure o desenvolvimento harmônico das forças produtivas. No que tange ao planejamento 
ele é declaradamente indicativo para o setor privado que o utilizará, se entender conveniente. 
   
   EMENDA:00262 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   "Art. A lei reprimirá o abuso do poder  
econômico que tenha por fim eliminar a  
concorrência, dominar os mercados ou prejudicar o  
consumidor." 
Justificativa: 
O País tem assistido um agigantamento cada vez maior do Estado na economia. Três têm sido as 
principais formas de intervenção: pela Tributação, pela Regulamentação e pela Participação Direta na 
produção e na circulação. Quanto às duas primeiras, são na realidade atribuições privativas do 
Estado, cabendo estabelecer apenas os limites e condições desse tipo de intervenção na atividade 
econômica. 
Existe hoje um excesso de regulamentação, desde questões gerais até questões particulares de 
pequena importância. Mas falta uma diretriz mais clara no sentido de evitar a ação abusiva de 
práticas que acabam por eliminar a sadia competição no mercado, e assim, gerando distorções que 
prejudicam os consumidores. Essas práticas estão em geral associadas a monopólios, cartéis, formas 
monopolísticas ou outro tipo de controle exercido sobre o mercado. Empresas públicas ou de 
economia mista, que detém o monopólio, de fato ou de direito, devem também se sujeitarem às 
sanções da lei quando praticam atos abusivos valendo-se da condição de terem o monopólio. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
Já previsto no Art. 6a10 § 1o. , identificado inclusive as formas de dominação do mercado. 
   
   EMENDA:00286 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6A10 e seu § 1o., a seguinte redação:  
"Art. 6A10. No exercício de sua função  
regulamentar, o Estado visará a fiscalização, o  
controle e o planejamento da atividade econômica,  
buscando preservar a livre concorrência.  
§ 1o. A lei reprimirá as situações que  
contrariem os objetivos acima enunciados, que se  
traduzem em quaisquer formas de abuso do poder  
econômico, tais como, monopólios, cartéis e  
oligopólios, quer públicos ou privados." 
Justificativa: 
A redação proposta visa a assegurar tratamento mais apropriado à matéria, tendo como objetivo 
primeiro de seu papel regulador, a manutenção dos princípios da livre concorrência. Adicionalmente, 
e contemplada a tutela da microempresa, dos direitos do consumidor e do interesse do 
cooperativismo, bem como a regulação da atividade de planejamento. 
As situações de infringência das normas da livre concorrência são reprimidas na forma do § 1º. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6A 0286-7  
Não acolhida.  
O princípio de livre concorrência, que o anteprojeto acolhe, encontrará a proteção da lei, e da 
repressão às formas imperfeitas de mercado e preços administrados que, tanto a tentam contra os 
direitos do consumidor como contra a livre competição dos produtores.  
O relator, respeitosamente, não considere melhor, quer do ponto de vista da técnica legislativa, quer 
do mérito, a fórmula proposta na emenda. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 23  

 

   
   EMENDA:00291 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se no § 4o. do art. 6A10, a seguinte expressão:  
"De forma a garantir a todos segurança, saúde  
e defesa de seus interesses econômicos." 
Justificativa: 
A expressão que ora se suprime não é pertinente à temática da ordem econômica. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6A 0291-3  
Não acolhida.  
A segurança, a saúde e a defesa dos interesses econômicos do consumidor são o objetivo da 
proteção ao consumidor, sem o que tal proteção seria abstrata. 
   
   EMENDA:00338 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do Artigo 6A10 do Capítulo da Ordem Econômica do Anteprojeto da 
Subcomissão e, em consequência, inclua-se o artigo seguinte, renumerando os demais que se lhe 
seguem.  
"Art. 6A11. É reconhecida a função social de  
atividade cooperativa, como iniciativa empresarial  
sem fins lucrativos. A Lei disporá sobre o regime  
jurídico e estimulará a constituição de sociedades  
cooperativas, assegurando-lhes liberdade de  
constituição, atuação em todos os ramos da  
atividade econômica, livre administração e auto-  
controle." 
Justificativa: 
O Cooperativismo vem desempenhando historicamente um papel de relevante importância na 
organização econômica e social de todos os países. Essa relevância é ainda maior nos países em 
fase de desenvolvimento, pela possibilidade de se eliminar a dispersão de custos em atividades que 
podem ser exercidas sem a intermediação mercantil. 
Realmente a empresa cooperativa possibilita a associação de pequenas economias, fazendo com 
que a atividade destas cheguem diretamente ao consumidor ou usuário, evitando encargos de 
comercialização, que em alguns casos pode se tornar até inidôneo. 
Em todos os congressos internacionais o Cooperativismo foi definido como o sistema econômico que 
mais se adapta às nações em fase de desenvolvimento, mormente por suas potencialidades em 
iniciativas de reconhecido caráter social. 
Em nossa legislação ordinária, as sociedades cooperativas já foram contempladas e reconhecidas 
como modelo econômico de estrutura jurídica peculiar, mas a ausência de disposição constitucional 
superior que as reconheça, faz com que se registrem distorções com relação à sua conceituação, 
bem como se restrinja a sua atividade estabelecendo-se não raros equívocos com outros tipos 
societários típicos da atividade capitalista. 
Na verdade, o Cooperativismo uma estrada própria dentro da organização econômica das nações, 
circunstância que se manifesta tanto nos sistemas capitalistas como nos sistemas socialistas. 
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Tanto isso é verdade, que na própria União Soviética foram introduzidas modificações no seu sistema 
econômico, abrandando-se o socialismo radical para o reconhecimento da importância do 
Cooperativismo, nas atividades em que mais se faz presente e necessária a iniciativa da pessoa 
humana. 
A nossa sugestão veicula matéria constitucional, tendo amplos precedentes no direito estrangeiro, 
devendo ser ressaltado como paradigma os artigos 61 e 84 da Constituição da República Portuguesa 
e o artigo 45 da Constituição Italiana. 
A situação da economia do Brasil impõe a votação de norma que torne inequívoco o estímulo e o 
apoio que o Cooperativismo deve merecer, até como meio de acelerar o nosso desenvolvimento. 
Desta forma, a sugestão que ora apresentamos, calcada também no valor e na virtualidade 
demonstrados pelo Cooperativismo Pátrio, consistirá em amplo avanço da nossa Carta Magna. 
Parecer:   
   Não acolhida.  
A função social de toda e qualquer forma de propriedade já está definida no inciso II do art. 6A02. O 
estímulo e apoio ao cooperativismo e a outras formas de associativismo estão previstos no parágrafo 
3o. do art. 6A10. 
   
   EMENDA:00446 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 6A10 do anteprojeto da  
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
   
   EMENDA:00680 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 6A10, "Da Ordem  
Econômica", a seguinte redação:  
"§ 1o. A lei reprimirá a formação de  
monopólios privados, oligopólios, cartéis,  
conglomerados financeiros e toda e qualquer forma  
de abuso do poder econômico." 
Justificativa: 
Entendemos que a empresa privada é o sustentáculo do sistema capitalista, sem a qual este não teria 
razão de ser. Somos favoráveis ao capitalismo organizado, mas não podemos permitir qualquer 
forma de abuso do poder econômico. 
O nobre Relator, no capítulo da Ordem Econômica, prevê que a lei reprimirá a formação de 
monopólios privados, cartéis e toda forma de desmandos econômicos. Poderíamos entender que a 
formação de conglomerados financeiros também seria reprimido, de acordo com o texto proposto. No 
entanto, preferimos dar nossa contribuição, ao emendarmos o anteprojeto, deixando explícito que a 
lei não permitirá, também, a composição de grandes conglomerados, como os que existem 
atualmente. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 25  

 

Não tem cabimento os bancos, com funções específicas, por exemplo, acabarem atuando como 
financeira, seguradora, corretora de valores mobiliários, etc. 
Neste sentido é que contamos com o apoio de todos os constituintes e com a sensibilidade do nobre 
Relator para impedirmos de vez a formação desses verdadeiros “monstrengos”, que acabarão por 
engolir a todos nós. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00049 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art.  
7o. do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de  
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime  
da Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica".  
"§ 5o. - A lei disporá sobre a extensão dos  
incentivos à exportação ao setor de serviços". 
Justificativa: 
A constituição deve reconhecer a importância das empresas de serviços técnicos para o advento no 
Brasil da sociedade pós-industrial. 
A exportação de equipamentos se faz de forma eficiente sempre que as empresas nacionais de 
serviços conseguem vender seus projetos no exterior. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00183 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 2o. do artigo 7o. do  
anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais,  
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do  
Subsolo e da atividade econômica:  
"§ 2o. - A lei protegerá a pequena e micro  
empresas e os minoritários, concedendo-lhes  
tratamento e estímulos especiais, podendo  
atribuir-lhes isenções ou imunidades tributárias." 
Justificativa: 
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A nova redação visa incluir, entre os que devam merecer a proteção legal, através dos instrumentos 
fiscais da isenção ou imunidade tributária, os minoritários. 
Pareceu-nos apropriado e necessário estender o benefício do tratamento especial também àquele 
que, não podendo desligar-se de suas atividades, sejam profissionais liberais ou assalariados, optam 
por direcionar suas pequenas economias para o investimento em ações das grandes empresas de 
capital aberto. 
São os acionistas minoritários que, de forma não especulativa, acreditam na democratização das 
oportunidades de investimento, e buscam participar do crescimento daquelas corporações, no 
entanto, não gozando de qualquer estímulo fiscal que os incentive a esperar pelos resultados de sua 
opção, em face da escorchante tributação com que são taxados na fonte os parcos dividendos. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00231 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Incluir  
Art. 7o. do Relatório Final do Anteprojeto da  
Subcomissão de Princípios Gerais, intervenção do  
Estado, Regime de propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica.  
§ 5o. - A Lei reprimirá o abuso do poder  
econômico que tenha por fim eliminar a  
concorrência, dominar os mercados ou prejudicar o  
consumidor. 
Justificativa: 
O País tem assistido um agigantamento cada vez maior do Estado na economia. Três têm sido as 
principais formas de intervenção: pela Tributação, pela Regulamentação e pela Participação Direta na 
produção e na circulação. Quanto às duas primeiras, são na realidade atribuições privativas do 
Estado, cabendo estabelecer apenas os limites e condições desse tipo de intervenção na atividade 
econômica. 
Existe hoje um excesso de regulamentação, desde questões gerais até questões particulares de 
pequena importância. Mas falta uma diretriz mais clara no sentido de evitar a ação abusiva de 
práticas que acabam por eliminar a sadia competição no mercado, e assim, gerando distorções que 
prejudicam os consumidores. Essas práticas estão em geral associadas a monopólios, cartéis, formas 
monopolísticas ou outro tipo de controle exercido sobre o mercado. Empresas públicas ou de 
economia mista, que detém o monopólio, de fato ou de direito, devem também se sujeitarem às 
sanções da lei quando praticam atos abusivos valendo-se da condição de terem o monopólio. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00241 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Artigo 7o. do Anteprojeto  
aprovado pela subcomissão de princípios gerais,  
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intervenção do Estado, regime da propriedade do  
subsolo e da atividade econômica.  
§ 5o. O Estado propiciará a elaboração de  
normas técnicas através da livre discussão entre  
consumidores e produtores, em condições de  
igualdade, em fórum regulamentado em lei  
complementar. 
Justificativa: 
- Introduzir a importante função da normalização técnica na convivência social; 
- Incentivar a livre congregação do conhecimento específico em torno de produtos ou serviços, em 
foros técnicos apropriados, para obter consenso em base científica e tecnológica; 
- Proporcionar ao legislador um subsídio técnico e à legislação um acessório técnico. 
Parecer:   
   Não acolhida por tratar-se de assunto objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:00321 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o., do  
art. 7o., do anteprojeto aprovado pela Subcomissão VI-a.  
"A Lei protegerá a pequena e microempresas  
concedendo-lhes tratamento e estímulos especiais,  
de acordo com a lei, no caso de falência e  
concordata, podendo atribuir-lhes isenções ou  
imunidades tributárias." 
Justificativa: 
A lei de falência e concordata não favorece em nada as micro, pequenas e médias empresas que, por 
intermédio do dispositivo da correção monetária, ficam impedidas de recorrerem a um direito legítimo 
inerente àquelas que enfrentam dificuldades econômicas, em função da própria política econômica do 
Governo. 
Nesse sentido esperamos contar com a sensibilidade dos nobres constituintes, para podermos 
atender os interesses daqueles que, uma vez acreditando numa economia mais próspera de 
colaborar com o desenvolvimento social e econômico. Isso se fez, não só na tentativa de trazer mais 
divisas para o País, mas, também, com a preocupação de gerar mais empregos. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00345 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 7o. do anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão de Princípios Gerais,  
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do  
Subsolo e da Atividade Econômica, a seguinte  
redação, acrescentando-lhe os § 5o. e 6o.:  
"§ 4o. Lei disporá sobre a proteção ao  
consumidor, garantindo-lhe o acesso às informações  
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necessárias à aquisição consciente, bem como  
estabelecendo as formas de fiscalização e da  
denúncia das infrações, a atribuição de  
responsabilidades e as penas que cominarão aos  
infratores, as quais variarão, em crescendo, até a  
prisão dos responsáveis.  
§ 5o. As informações abrangerão data de  
fabricação, prazo de validade, prazo de garantia,  
instruções para uso adequado, riscos do uso,  
composição química, características físicas,  
advertências, contraindicações, instruções para o  
caso de uso inadequado por acidente, antídotos e  
alertas.  
§ 6o. Referidas informações virão  
preferencialmente no próprio artigo industrial; ou  
em sua embalagem, invólucro, bula ou manual de  
operação." 
Justificativa: 
A presente Emenda se insere num contexto amplo de direito coletivo à informação. É inadmissível 
que o consumidor de bem industrializado qualquer deva fazer suas avaliações, sobre o interesse ou 
não da compra, baseado apenas em informações de boca. Por outro lado, devem os fabricantes 
assumir responsabilidade, definida, sobre suas fabricações. Tem havido progresso, ultimamente, 
neste sentido. É necessário, entretanto, aprofundá-lo. Para isso, nada melhor do que dar sede 
constitucional à norma, a qual servirá de apoio para o público consumidor e de tarefa prescrita para o 
legislador ordinário. 
Teve-se o cuidado de estabelecer que a informação estampada no produto industrial seja redigida em 
linguagem acessível ao povo: não cifrada, nem hermética, esotérica ou em tecnologês. Cumprir-se-á, 
assim, além do dever de informar, uma tarefa didática: saberá, o povo, da necessidade de ler, irá, aos 
poucos se assenhoreando das formas adequadas de uso das utilidades; crescerá no nível de 
exigência de qualidade e na reivindicação de seus direitos enquanto consumidor. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00351 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,  
Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade  
econômica:  
Acrescente-se parágrafo ao artigo 7o.:  
"§ 5o. A lei facilitará às empresas de  
pequeno porte a organização de associações de  
interesse econômico que alcancem a democratização  
de economia e unidade de sua ação. 
Justificativa: 
A democratização da economia é fundamental para a organização de uma sociedade mais justa e 
fraterna. 
Impõe-se assim, ao Poder Público, o tratamento especial favorecido às pequenas unidades de 
produção. Relevam-se, neste fundamento, as condições especiais de crédito e a simplificação de 
suas atividades. 
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Deve ser propiciada também, a reunião das pequenas empresas em Associações de Interesse 
Econômico para que suas atividades adquiram escala mais alta da economia. 
Será contemplada, em complementação à presente proposta, outra endereçada à Subcomissão de 
Tributos, que objetiva a implantação de imposto único para a pequena atividade empresarial de 
competência Municipal. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00352 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,  
Regime da Propriedade do Subsolo e Ativ. Econômica.  
Dê-se ao artigo 7o., § 2o., a seguinte redação:  
"§ 2o. As empresas de pequeno porte definidas  
pela lei, receberão tratamento diferenciado, pela  
lei, e pela administração pública, de forma a  
incentivar sua criação, preservação e  
desenvolvimento, mediante simplificação de suas  
obrigações administrativas, tributárias e  
previdenciárias. 
Justificativa: 
A democratização da economia é fundamental para a organização de uma sociedade mais justa e 
fraterna. 
Impõe assim, ao Poder Público, o tratamento especial favorecido as pequenas unidades de produção. 
Relevam-se, neste fundamento as condições especiais de crédito e a simplificação de suas 
atividades. 
Deve ser propiciada também, a reunião das pequenas empresas em Associações de Interesse 
Econômico para que suas atividades adquiram escala mais alta da economia. 
Será contemplada, em complementação à presente proposta, outra endereçada à Subcomissão de 
Tributos, que objetiva a implantação de imposto único para a pequena atividade empresarial de 
competência Municipal. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00599 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   O parágrafo 4o. do art. 7o. fica com a seguinte redação:  
§ 4o. - A lei disporá sobre a "defesa" ao  
consumidor, de forma a garantir a todos segurança,  
saúde e defesa de seus interesses econômicos. 
Justificativa: 
Raros os Constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de fazer o discurso compromissado com 
o social. As profundas diferenças sociais e regionais pautaram os pronunciamentos eleitorais. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 30  

 

Agora é HORA de transformar palavras em AÇÃO, discurso em prática, promessa em realidade. 
Assim, a construção de uma NOVA ORDEM ECONÔMICA e SOCIAL depende e muito das 
transformações profundas que venham a ocorrer na estrutura do Estado, previstas na nova 
Constituição. Atender a aspiração nacional, resgatar promessas e definir corajosas mudanças 
estruturais são a própria razão da existência desta Assembleia Nacional Constituinte. 
Os que desejam manter a sociedade que aí está com sua perversa e trágica diferença entre 
indicadores econômicos e sociais DEFENDERÃO o atraso, o conservadorismo, os privilégios, os 
oligopólios, os cartéis, a dominação tecnológica, a voracidade do grande capital nacional e 
multinacional, a rapinagem de nossas riquezas, a exploração do trabalho, os benefícios à classe 
dominante, enfim, o capitalismo selvagem. Os que – sintonizados com a vontade nacional – desejam 
o moderno, transformador, justo, construirão princípios mecanismos, estruturas para que finalmente 
tenhamos no Brasil um Estado de Direito Democrático e Social. Por tudo que sabemos e conhecemos 
neste campo se estabelece a batalha principal da Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00613 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se o parágrafo 5o. ao art. 7o.:  
§ 5o. - O planejamento visa a assegurar o  
desenvolvimento harmônico da economia nacional e  
será conduzido na forma da lei. 
Justificativa: 
Raros os Constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de fazer o discurso compromissado com 
o social. As profundas diferenças sociais e regionais pautaram os pronunciamentos eleitorais. 
Agora é HORA de transformar palavras em AÇÃO, discurso em prática, promessa em realidade. 
Assim, a construção de uma NOVA ORDEM ECONÔMICA e SOCIAL depende e muito das 
transformações profundas que venham a ocorrer na estrutura do Estado, previstas na nova 
Constituição. Atender a aspiração nacional, resgatar promessas e definir corajosas mudanças 
estruturais são a própria razão da existência desta Assembleia Nacional Constituinte. 
Os que desejam manter a sociedade que aí está com sua perversa e trágica diferença entre 
indicadores econômicos e sociais DEFENDERÃO o atraso, o conservadorismo, os privilégios, os 
oligopólios, os cartéis, a dominação tecnológica, a voracidade do grande capital nacional e 
multinacional, a rapinagem de nossas riquezas, a exploração do trabalho, os benefícios à classe 
dominante, enfim, o capitalismo selvagem. Os que – sintonizados com a vontade nacional – desejam 
o moderno, transformador, justo, construirão princípios mecanismos, estruturas para que finalmente 
tenhamos no Brasil um Estado de Direito Democrático e Social. Por tudo que sabemos e conhecemos 
neste campo se estabelece a batalha principal da Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
   
   EMENDA:00617 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   O parágrafo 4o. do art. 7o. fica com a seguinte redação:  
§ 4o. - A lei disporá sobre a defesa ao  
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consumidor, de forma a garantir a todos segurança,  
saúde e defesa de seus interesses econômicos. 
Justificativa: 
Raros os Constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de fazer o discurso compromissado com 
o social. As profundas diferenças sociais e regionais pautaram os pronunciamentos eleitorais. 
Agora é HORA de transformar palavras em AÇÃO, discurso em prática, promessa em realidade. 
Assim, a construção de uma NOVA ORDEM ECONÔMICA e SOCIAL depende e muito das 
transformações profundas que venham a ocorrer na estrutura do Estado, previstas na nova 
Constituição. Atender a aspiração nacional, resgatar promessas e definir corajosas mudanças 
estruturais são a própria razão da existência desta Assembleia Nacional Constituinte. 
Os que desejam manter a sociedade que aí está com sua perversa e trágica diferença entre 
indicadores econômicos e sociais DEFENDERÃO o atraso, o conservadorismo, os privilégios, os 
oligopólios, os cartéis, a dominação tecnológica, a voracidade do grande capital nacional e 
multinacional, a rapinagem de nossas riquezas, a exploração do trabalho, os benefícios à classe 
dominante, enfim, o capitalismo selvagem. Os que – sintonizados com a vontade nacional – desejam 
o moderno, transformador, justo, construirão princípios mecanismos, estruturas para que finalmente 
tenhamos no Brasil um Estado de Direito Democrático e Social. Por tudo que sabemos e conhecemos 
neste campo se estabelece a batalha principal da Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00644 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 7o. e seus parágrafos  
1o. e 4o. do Anteprojeto Final da Subcomissão de  
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime  
da Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica, pelo seguinte artigo e seus seis  
parágrafos, renumerando-se para 7o. e 8o.,  
respectivamente, os parágrafos 2o. e 3o. do  
Anteprojeto em sua redação original.  
Art. 7o. O Estado zelará pelo interesse  
geral, na ordem econômica, cuidando para que sua  
finalidade seja alcançada, no respeito aos  
princípios fundamentais, constantes da Constituição.  
§ 1o. Na disciplina das atividades  
econômicas, serão rigorosamente observados os  
princípios do Estado de Direito, não podendo ser  
estabelecidas obrigações, a não ser em lei,  
respeitada a igualdade entre os interessados, e  
sob o crivo do Judiciário.  
§ 2o. Caberá à União, por meio da  
concertação entre o trabalho e o capital, planejar  
o desenvolvimento econômico nacional e regional.  
§ 3o. A política econômica a ser exercida  
pela União deve ter como finalidade assegurar o  
desenvolvimento equilibrado da economia, visando  
especificamente a:  
a) manter o equilíbrio da balança de pagamentos;  
b) preservar o valor da moeda;  
c) atingir alto nível de ocupação;  
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d) assegurar a estabilidade no nível de preços;  
e) estimular a produtividade da empresa  
privada e a competitividade do produto nacional;  
f) favorecer a poupança e a difusão popular  
do capital e da propriedade.  
§ 4o. A propriedade haverá de ter função  
social, de modo que a lei reprimirá o abuso do  
poder econômico, especialmente caracterizado pelo  
domínio de mercados, a eliminação de concorrência  
e o aumento arbitrário dos lucros.  
§ 5o. A lei instituirá um sistema de  
proteção ao consumidor e ao usuário de serviços.  
Para tanto, poderá ser criada, pela União,  
autarquia dedicada à repressão dos abusos do poder  
econômico, bem como à proteção do consumidor e  
usuário de serviços, observado o disposto no  
parágrafo seguinte.  
§ 6o. A lei poderá criar, para o controle de  
setores particulares da economia, órgãos  
especializados:  
I - a tais órgãos poderá ser delegada a  
regulamentação de leis.  
II - estes órgãos serão dirigidos por um  
outro órgão autônomo, constituído por diretores  
com mandato de prazo certo, escolhidos entre  
participantes e especialistas de cada setor, em  
número igual, na forma de lei complementar.  
III - a lei assegurará a publicidade, com a  
antecedência que fixar, conforme a espécie, de  
suas normas. 
Justificativa: 
A atuação do Estado no plano econômico, sua função legítima, sua limitação e sua disciplina, 
constituem tema de tal relevância no quadro brasileiro contemporâneo que se justifica a abertura de 
uma seção à parte, para a sua regulação. 
O Estado, isto é, o poder político, dada a sua crescente atuação pública nos planos econômicos e 
social, frequentemente sufoca a autonomia individual, não como poder político e sim como poder 
econômico, estritamente falando. Quanta opressão não resulta não de leis nem de decretos, mas das 
consequências de sua política econômica, da atuação da infinidade de empresas estatais que 
controlam setores primordiais da economia, ou de seus bancos que manipulam o crédito? 
A função do Estado, em termos gerais, é a de zelar pelo interesse geral. O “caput” deste artigo 
apronta que essa é a função do Estado na própria ordem econômica. 
Na verdade, o preceito é mais importante pelo que não diz do que pelo que diz. Isto é, ele não atribui 
ao Estado a promoção do desenvolvimento, a direção da economia, etc., e sim, e tão somente, zelar 
pelo interesse geral, cuidando para que a finalidade da economia (a satisfação das necessidades 
humanas e nessa linha a concretização do bem-estar) seja alcançada, sempre no respeito às normas 
e princípios inseridos na Constituição. 
Admite, é certo, a proposta, o planejamento, apesar de sua nítida opção pela economia de mercado. 
Mas, coerentemente, por um planejamento orientativo. 
Este planejamento não haverá de ser unilateralmente estabelecido pelo Poder Federal. Ele deverá 
ser estruturado pela concertação com o empresariado (o capital) e o trabalhador. 
Esta norma corresponde à prática difundida na Europa dos “pactos sociais” (modernos). Segundo 
revela a experiência espanhola, é de frutos positivos essa concertação pelo Estado entre os 
interesses do capital e do trabalho, a fim de fixar metas e meios para o programa econômico a ser 
realizado. 
Finalmente, visando assegurar o equilíbrio entre o setor público e o setor privado da economia, e 
garantir a necessária autonomia da empresa privada, se definem os objetivos que condicionarão a 
política econômica do Poder Público. 
Por outro lado, enfatiza o Estado de direito na disciplina das atividades econômicas. 
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Sendo o Estado de Direito um dos princípios constitucionais, pois, como a atual, a Futura 
Constituição não renegará os princípios da legalidade, igualdade e controle judiciário, iria de si 
mesmo que o Estado de Direito se aplicasse à disciplina das atividades econômicas. A experiência 
brasileira mostra, no entanto, a necessidade de deixar claríssima a aplicação desses princípios à 
economia. Com efeito, é prática, escandalosa e inconstitucional, conquanto frequentíssima e não 
sancionada pelo Judiciário, a regulação econômica por meio de decretos, portarias, resoluções e 
outros atos de hierarquia inferior. Embora não encontrassem base legal, ainda assim, na realidade, 
esses atos disciplinam a economia ensejando, na verdade, o arbítrio governamental. 
Outrossim, a proposta também trata da concorrência a qual não é consagrada, na lei magna vigente, 
salvo de modo indireto. Depreende-se o princípio tão somente do art. 160, V, que considera abuso do 
poder econômico merecedor de repressão a “eliminação da concorrência”. 
Contrapartida da garantia do capital é a repressão aos abusos do poder econômico. A proposta não 
descura disto. Ela enfatiza à função social da propriedade e prevê a repressão aos abusos referidos. 
Dá, inclusive, um enfoque mais amplo a esta questão, na medida em que torna exemplificativa a 
referência ao domínio de mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento indiscriminado dos 
lucros. 
Na Constituição vigente, como no Direito anterior, já está a função social da propriedade (art. 160, III). 
Igualmente a repressão aos abusos do poder econômico (art. 160, V). 
Finalmente, a proposta inova ao prever sistema de proteção do consumidor e dos usuários de 
serviços. Está nisto uma exigência da sociedade de consumo. Os consumidores e os usuários de 
serviços, como grupos difusos que são não se organizam, ou não se organizam adequadamente para 
a defesa de seus interesses. Cabe, então, ao Estado substituir-se a eles, tutelando-lhes os direitos e 
interesses. 
Por outro lado, faculta-se à lei a criação de órgãos especializados para o controle de setores 
particulares da economia. 
Existem já inúmeros órgãos de controle econômico, uns estruturados como autarquias: I.B.C, I.A.A, 
etc., outros sem esse caráter, que atuam, e, como, na vida econômica brasileira, sem previsão 
constitucional. 
A regra proposta autoriza esses órgãos, dá-lhes poder regulamentador anômalo, mas, dando poder 
regulamentar, claramente está sujeitando as normas que eventualmente editarem ao princípio de 
legalidade.  
O cerne da proposta está na autonomia de direção que se lhes assegura mandato de prazo certo 
paridade na constituição do órgão entre participantes da atividade e especialistas nela. Com isto se 
busca impedir que estes órgãos se tornem dóceis executantes da política do governo. 
Em fim, como, hoje, frequentemente os interessados sofrem “ex-abrupto” o impacto de normas 
editadas por esses órgãos, prevê-se a necessária publicidade com a devida antecedência, para as 
disposições normativas que editarem. Isto na forma de uma lei regulamentadora do preceito 
constitucional, que poderá, talvez, seguir os moldes da legislação americana e inglesa sobre a 
publicidade das normas e procedimentos administrativos. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00698 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 7o. a seguinte redação:  
"§ 2o. As pequenas e microempresas não serão  
abrangidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
trabalhista, previdenciária, tributária, comercial  
ou administrativa, exceto quando nelas  
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expressamente mencionadas, para assegurar-lhes  
tratamento adequado." 
Justificativa: 
O tratamento diferenciado que se pleiteia para as pequenas e microempresas diz respeito à 
adequação de toda uma complexa legalização, sobre a matéria enfocada, em relação a tais 
empresas, que não possuem infraestrutura administrativa e financeira para suportar as exigências 
legais aplicáveis de forma genérica, a todas as empresas especialmente as de maior porte. 
Parecer:   
   acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00699 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 7o. a seguinte redação:  
"§ 1o. A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico." 
Justificativa: 
A redação proposta retira o termo “privado” do texto porque, salvo os monopólios expressamente 
previstos na Constituição, não poderá haver quaisquer outros inclusive os públicos. 
Parecer:   
   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e 
pertinência com os demais dispositivos propostos. 
   
   EMENDA:00805 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Nos termos do artigo 18, do Regimento  
Interno, da Assembleia Nacional Constituinte,  
altere-se o artigo 6o. do Anteprojeto da  
Subcomissão dos Princípios da Ordem Econômica,  
para a seguinte redação:  
Art. 6o. - À iniciativa privada compete, com  
o estímulo e o apoio do Estado, organizar e  
explorar as atividades econômicas.  
§ 1o. - Supletivamente, o Estado participa da  
atividade produtiva em setores não atendidos pela  
empresa privada, sempre em caráter provisório,  
isoladamente ao associado com empresas privadas.  
§ 2o. - Na exploração, pelo Estado, da  
atividade econômica, as empresas estatais reger-se-ão  
pelas normas aplicáveis às empresas  
privadas, inclusive quanto ao direito tributário,  
do trabalho e das obrigações.  
§ 3o. - A criação e a extinção de empresas  
estatais e suas subsidiárias dependem de lei  
autorizativa, que fixará suas normas e limites.  
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§ 4o. - Como agente normativo e regulador da  
atividade econômica, o Estado exerce as funções de  
controle, fiscalização, incentivo nos termos da lei.  
§ 5o. - A lei reprimirá o abuso do poder  
econômico, caracterizado pelo domínio dos  
mercados, eliminação da concorrência e aumento  
arbitrário dos lucros, sendo vedada a formação de  
monopólios privados e cartéis.  
I - É garantida a proteção ao consumidor, nos  
termos da lei.  
II - O Estado protegerá a poupança em todas  
as suas formas.  
III - A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo  
com incentivos financeiros, fiscais e creditícios. 
Justificativa: 
A intervenção do Estado no domínio econômico questão de relevo inconteste nos trabalhos desta 
Subcomissão, constituindo ponto basilar da atuação tanto do estado quanto do particular na atividade 
econômica. 
Na esteira do princípio da livre iniciativa, fixada no Anteprojeto, sugere-se a atuação do estado como 
agente econômico produtivo apenas em caráter suplementar da iniciativa privada, quando esta não 
atue eficientemente. 
A empresa estatal prestadora de atividade econômica se submeterá ao mesmo regime jurídico que 
submete particulares, a fim de não se criarem distinções que desaqueçam o setor produtivo privado. 
A repressão ao abuso do poder econômico é norma em todo o mundo civilizado, não podendo deixar 
de ser tratado no Brasil, particularmente no momento por nós vivido, em que a sociedade reclama 
uma mudança nos rumos da Administração e a Economia Pública, a fim de que a transferência dos 
negócios públicos, a credibilidade na gestão da coisa pública e a fé na própria sociedade pacifiquem 
os ânimos do povo e façam-no voltar a ter esperanças no Brasil. 
 Contudo, urge que o Estado assegure direitos mínimos ao cidadão em sua atuação econômica, seja 
como consumidor, seja como poupador. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00914 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Nos termos do art. 18 do Regimento Interno da  
Assembleia Nacional Constituinte, submeto a essa  
Comissão a seguinte emenda.  
O § 2o. do art. 7o. do anteprojeto da  
Subcomissão de Princípios Gerais, passa a vigorar  
com a seguinte redação:  
"§ 3o. A lei apoiará e estimulará a  
constituição de sociedades cooperativas,  
reconhecendo a sua função social e assegurando-  
lhes liberdade de atuação em todos os ramos da  
atividade econômica, bem como acesso aos  
incentivos financeiros, fiscais e creditícios." 
Justificativa: 
Não se pode deixar de reconhecer a função social do cooperativismo, nem a prerrogativa de atuação 
em todos os ramos da atividade econômica. 
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Tal prerrogativa deve ser instituída constitucionalmente, de forma a não se permitir a menor 
tergiversação em termos de lei ordinária. 
Em todos os congressos internacionais o cooperativismo foi definido como o sistema econômico que 
mais se adapta às nações em fase de desenvolvimento, mormente por suas potencialidades em 
iniciativas de reconhecido caráter social. 
Em nossa legislação ordinária, as sociedades cooperativas já foram contempladas e reconhecidas 
como modelo econômico constitucional superior que as reconheça, faz com que se registrem 
distorções com relação à sua conceituação, bem como se restrinja a sua atividade, estabelecendo-se 
não raros equívocos com outros tipos societários, típicos da atividade capitalista. 
Na verdade, o cooperativismo ocupa o espaço econômico em que o Estado não pode e não deve 
intervir, e em que a iniciativa capitalista se torna imprópria. 
Tem assim o cooperativismo uma estrutura própria dentro da organização econômica das nações, 
circunstâncias que se manifesta tanto nos sistemas capitalistas como nos sistemas socialistas. 
Em nossa proposta de emenda, procuramos separar o cooperativismo, pois a equiparação proposta 
no anteprojeto mencionando genericamente “outras formas de associativismo”, além de não ser 
correta – porque o cooperativismo não se confunde com associativismo – enfraquece o caráter 
programático da disposição constitucional sugerida. 
A nossa sugestão veicula matéria constitucional, tendo amplos precedentes no direito estrangeiro, 
devendo ser ressaltado como paradigma os arts. 61 a 84 da Constituição da República Portuguesa e 
o art. 45 da Constituição Italiana. 
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00029 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 6o. do Artigo 6o.:  
§ 6o. As pequenas empresas não serão  
abrangidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
tributária, comercial ou administrativa, exceto  
quando nelas expressamente mencionadas. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00030 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 6o. o § 7o. com a seguinte redação:  
§ 7o. A Lei conceituará a microempresa que  
será registrada na Prefeitura Municipal e ficará  
isenta de impostos e taxas. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00051 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   O art. 6o, parágrafo 1o. passa a vigorar com a seguinte redação:  
§ 1o. - O Poder Público intervirá, sob a  
forma normativa, no controle e fiscalização,  
incentivo e planejamento da atividade primária. 
Justificativa: 
O Programa do PMDB é sentencial nos seus princípios básicos – itens 8 e 9: “Para o Partido, tanto as 
empresas de propriedade estatal, quanto as de propriedades privada deverão pautar as suas 
decisões de produção e gestão segundo o interesse público. Isto supõe responsabilidade social da 
empresa e controle democrático de suas atividades e decisões por parte da sociedade. 
Além do controle sobre os fluxos de investimentos a ser exercido pelas instituições públicas, o PMDB 
considera que a democratização do sistema de produção, requer a democratização interna das 
grandes empresas, públicas ou privadas. 
O § 2º do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação: 
§ 2º: Na aquisição de bens e serviços e na concessão de investimentos, o Poder Público dará 
tratamento privilegiado à empresa nacional. 
Justificativa: 
É preciso, como fazem outros países – inclusive nos EEUU – privilegiar a empresa nacional através 
do Poder Público na aquisição de bens e serviços como também na concessão de incentivos. 
Afinal, não podemos continuar na abusiva distribuição de incentivos – em grande parte efetivados 
com recursos oriundos dos IMPOSTOS PAGOS PELO POVO – a interesses que não genuinamente 
nacionais. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00116 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do art. 6o. do Relatório  
da Comissão da Ordem Econômica. 
Justificativa: 
O “caput” do art. 6º do Relatório em causa já define a atuação estatal na atividade econômica para 
controlar e fiscalizar a ação dos agentes econômicos, pelo que a sua inserção em parágrafo apartado 
é absolutamente desnecessária. 
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Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00118 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Altere-se a redação do art. 6o. do Relatório  
Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica, para  
os termos seguintes:  
Art. 6o. - O Estado, nos limites definidos  
nesta Constituição, atuará sobre a atividade  
econômica para controlar e fiscalizar a ação dos  
agentes econômicos e para fomentar o seu  
desenvolvimento, bem assim a exercerá em regime de  
monopólio ou, supletivamente, em regime de  
participação com as empresas privadas.  
§ 1o. - A atuação supletiva do Estado  
ocorrerá exclusivamente quando comprovadamente  
necessária, conforme diretrizes do planejamento  
econômico.  
§ 2o. - O monopólio estatal será criado em lei complementar.  
§ 3o. - O Estado incentivará as atividades  
que interessem ao desenvolvimento nacional.  
§ 4o. - A lei estabelecerá a forma de  
repressão de monopólios privados, oligopólios,  
cartéis e toda forma de abuso do poder econômico.  
§ 5o. - A lei disporá sobre a proteção ao consumidor. 
Justificativa: 
Propõe-se a supressão do § 1º apresentado no Relatório Substitutivo, referente ao controle e 
fiscalização da atividade econômica privada, porque constitui repetição indevida do que se contém no 
caput do mesmo artigo. 
Sugere-se, ainda, a supressão do § 6º, daquele artigo 6º, porque cuida o preceito de matéria objeto 
de lei ordinária, e não de matéria constitucional, sendo a sua inclusão no presente título, de forma 
genérica, forma de se instituir a desonomia entre as entidades, o que não parece possível no nosso 
Direito. 
Os §§, devidamente renumerado do artigo em causa aperfeiçoam tão somente a sua redação, não 
havendo modificação de conteúdo. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00119 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Altere-se a redação do § 4o. do art. 6o., do  
Relatório Substitutivo, para os termos seguintes:  
Art. 6o. - ..................................  
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§ 4o. - A lei estabelecerá a forma de  
repressão de monopólios não estabelecidos em lei,  
oligopólios, cartéis e toda forma de abuso do  
poder econômico. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00126 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA   
Art. 6o. - O Estado atuará sobre a atividade  
econômica, para fiscalizar a ação de agentes  
econômicos, podendo fomentar o desenvolvimento  
nacional, monopolisticamente ou em regime de  
participação com as empresas particulares. 
Justificativa: 
Para controlar, o Estado não necessita intervir na Economia. Basta criar instrumentos capazes de 
proceder à fiscalização. A expressão “para fomentar o seu desenvolvimento” é ambígua, pois não fica 
claro a quem se refere. O mesmo se aplica à expressão “a exercerá”. 
§ 1º - Suprimir. 
Justificativa: 
Para controlar, não é preciso intervir e a fiscalização já está prevista no Caput. 
§ 2º - O monopólio será criado por lei. 
Justificativa: 
A motivação do Estado para atuar na iniciativa privada é a necessidade de fomentar o 
desenvolvimento nacional, prevista no caput, e só ocorrerá, obviamente, quando necessária. 
§ 3º - Suprimir. 
Justificativa: 
É repetição do que se expôs anteriormente. 
§ 4º - A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico. 
Justificativa: 
A Constituição não deve reprimir a formação de monopólios, porquanto incentiva alguns tipos, como o 
do petróleo e o dos minerais físseis. Entendendo-se o oligopólio e o cartel como forma de abuso do 
poder econômico, melhor restar sua caracterização a cargo da lei ordinária. 
Art. 9º - As jazidas, as minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica e as 
reservas de água subterrânea constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração e 
aproveitamento industrial, pertencem à União e são inalienáveis, ressalvado o disposto neste título. 
Justificativa: 
A supressão da expressão “o patrimônio genético das espécies nativas” deve-se por ser inócua, já 
que é impossível efetuar o controle do patrimônio genético das espécies nativas num país com as 
dimensões do nosso. 
§ 1º - Suprimir. 
Justificativa: 
As razões são as mesmas explicitadas para o Art. 9º. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00144 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o., do Art. 6o., do Substitutivo  
do Relator a seguinte redação:  
Art. 6o. - ..................................  
§ 3o. - O Estado incentivará aquelas  
atividades que interessem ao desenvolvimento geral  
do País e, em particular, ao fortalecimento  
econômico e social de suas regiões menos  
desenvolvidas. 
Justificativa: 
A ordem econômica e social deve ter por fim a realização do desenvolvimento nacional, sob a égide 
dos princípios da liberdade e da justiça social. 
Ao tempo em que se deve garantir o livre exercício da cidadania e preservar, em toda a sua 
extensão, a dignidade humana, ao Estado hoje está reservado papel fundamental na construção de 
uma sociedade economicamente forte e socialmente justa, espremido que vive pelos graves e 
alarmantes conflitos sociais que caracterizam e põem em risco o futuro dos países, especialmente do 
Terceiro Mundo. 
Os livres mecanismos de mercado, sem embargo de sua preservação, têm de ser acompanhados da 
intervenção estatal voltada para a neutralização das distorções econômicas e sociais que lhes são 
inerentes. Dos seus efeitos regressivos e cumulativos resultam, com efeito, desigualdades de toda 
espécie, mercê da tendência concentradora e, muitas vezes, antissocial do sistema de liberdade 
econômica essencialmente puro. 
No Brasil do presente, a ordem econômica e social precisa ser alterada, ante as injustas 
desigualdades prevalecentes. Dentro desse objetivo a presente proposta defende a intervenção 
estatal visando, particularmente, o fortalecimento das regiões mais pobres do País, onde estão 
instalados os seus maiores bolsões de pobreza e onde estão, como que instituídas condições de vida 
sub-humanas. Propõe-se, pois, modificação do § 3º, do Art. 6º, do Substitutivo do Relator. 
Ressalte-se que em nenhum momento o Substitutivo, salvo quanto ao item VII, do Art. 1º, dispõe 
sobre a questão da redução das disparidades regionais de renda, hoje considerada um objetivo 
nacional permanente, o que é lamentável. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00164 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 6o. - ..................................  
§ 4o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, cartéis e toda e qualquer forma de  
abuso do poder econômico, seja de empresas, grupos  
ou indivíduos bem assim como definirá instrumentos  
que previnam o enriquecimento ilícito; são  
indispensáveis os bens dos cidadãos que guardem  
ou gerenciem recursos públicos ou depósitos de  
terceiros. 
Justificativa: 
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É necessário que a Lei Maior remeta à legislação ordinária o problema do enriquecimento ilícito e 
previna os prejuízos advindos de crimes de cidadãos que atentem contra a bolsa popular ou o 
patrimônio público. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00221 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 6o. do substitutivo do relator a seguinte redação.  
Art. 6o. A intervenção do Estado no domínio  
econômico e o monopólio de determinada atividade  
de produção ou serviço somente serão permitidos:  
I - quando indispensável por motivo de defesa nacional;  
II - para organizar setor que não possa ser  
desenvolvido com eficácia no regime de competição  
ou de liberdade de iniciativa.  
§ 1o. A intervenção se fará mediante lei  
complementar, que lhe fixará os limites, a duração  
e as condições de sua suspensão.  
§ 2o. A intervenção referida no inciso II  
deste artigo somente ocorrerá após comprovação da  
impossibilidade nele pressuposta, assegurada a  
audiência dos interessados.  
§ 3o. A reserva de mercado destinar-se-á a  
proteger serviço ou produto feito no País.  
§ 4o. Para atender a intervenção de que se  
trata este artigo, a União poderá instituir  
contribuição destinada ao custeio dos respectivos  
serviços e encargos, na forma que estabelecer a  
lei complementar. Em nenhuma hipótese arcará o  
consumidor com o ônus financeiro da contribuição. 
Justificativa: 
A atividade econômica subsidiária e supletiva do Estado precisa ser rigorosamente controlada, sem o 
que não se alcançarão os objetivos fundamentais de (I), desenvolvimento e fortalecimento da 
empresa privada e (II) contenção da estatização onerosa e improdutiva hoje sustentada pela Nação. 
Destarte, cumpre exigir pressupostos claros e mensuráveis quando de se permitir a intervenção do 
Estado. 
A reserva de mercado protegerá o bem ou serviço produzido no País, mas não impedirá a circulação 
livre da tecnologia e do conhecimento novo, nem privará a sociedade de desfrutar do progresso 
científico desenvolvido fora. 
Por fim, há que se proteger o consumidor da transferência do Ônus financeiro da intervenção, de 
sorte a não inibir ainda mais a sua já limitadíssima capacidade de poupança e consumo. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00225 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do "caput" do artigo 6o pela seguinte:  
"O Estado, nos limites definidos nesta  
Constituição e conforme estabelecer a lei,  
fiscalizará a ação dos agentes econômicos e,  
fomentará seu desenvolvimento, e poderá atuar  
como agente produtivo supletivamente à ação da  
iniciativa privada, podendo ainda utilizar-se do  
regime de monopólio. 
Justificativa: 
A redação oferecida alcança os mesmos objetivos da redação atual, mas evita expressões que 
possam conduzir a intervenção indiscriminada da economia, sem limites ao seu poder de polícia. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00232 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 4o. do art. 6o:  
§ 4o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso ao poder econômico, caracterizado  
pelo domínio dos mercados, a eliminação da  
concorrência e o aumento arbitrário dos lucros,  
estruturando um Tribunal Administrativo autônomo  
incumbido de zelar pela aplicação dos princípios da  
Ordem Econômica. 
Justificativa: 
A repressão aos monopólios e ao abuso do poder econômico não pode se limitar a simples 
declaração de princípios – há necessidade de se criar um Tribunal Administrativo, autônomo, 
destinado a reprimir as práticas vedadas pela Constituição. O CADE – Conselho Administrativo de 
Defesa Econômico – não pode até hoje cumprir seu papel pela subordinação que lhe foi imposta a 
partir do movimento militar de 1964. 
De fato, a política econômica dos 20 anos do autoritarismo foi baseada no estímulo à concentração 
empresarial, à criação dos conglomerados e à concentração empresarial, à criação dos 
conglomerados e à concentração de rendas, objetivos contrários às finalidades do CADE – Daí 
porque, tendo sido criado em 1963, o CADE jamais pode de reprimir o abuso do poder econômico no 
Brasil. 
Urge criar um Tribunal Administrativo para que os princípios da Ordem Econômica não se tornem 
letra morta. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00254 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o § 3o. do Art. 6o. do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica, pelo  
seguinte parágrafo.  
§ 3o. - Excluídos os Monopólios da União,  
previstos no artigo (...) desta Constituição, não  
serão estabelecidos monopólios estatais, exceto  
por comprovados motivos de segurança nacional, e  
desde que autorizados, por lei complementar,  
indenizando-se, de modo prévio e justo, as  
empresas eventualmente excluídas do setor. 
Justificativa: 
A proposta, enfatizando os princípios da suplementariedade e da paridade de tratamento com as 
empresas privadas, só admite o monopólio em caso de segurança nacional. 
Outrossim, estabelecido o monopólio em setor já ocupado por empresa privada, isto deve importar 
em indenização, prévia e justa, dos particulares atingidos. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00261 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substitua-se o § 3o. do Art. 6o, do Relatório  
Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica pelo  
seguinte parágrafo:  
Texto:  
§ 3o. - "A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo  
com incentivos financeiros, fiscais e creditícios". 
Justificativa: 
O texto acima constava no Relatório aprovado da Subcomissão VI – a – segundo seu Relator 
Virgildásio de Senna. Corretamente, a Subcomissão entendeu que o papel do Estado sobre o 
cooperativismo deve ser de apoio e de estímulo, concretizando por incentivos reais. Não cabe mais o 
Estado, intervir, fiscalizar e controlar as cooperativas, eis que estas, como um sistema inserido pela 
economia privada, não deve sofrer a fiscalização do Estado, senão, apenas, seu estímulo e apoio. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00294 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Modifica a redação do Art. 6o. do Substitutivo.  
Art. 1o. - O Art. 6o. do Substitutivo passa a  
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ter a seguinte redação:  
"Art. 6o. - O Estado, nos limites definidos  
nesta Constituição, atuará sobre a atividade  
econômica para controlar e fiscalizar a ação dos  
agentes econômicos e para fomentar o seu  
desenvolvimento. 
Justificativa: 
Propomos a exclusão da parte final do referido artigo visto que seu mérito já é tratado no corpo do § 
2º, de maneira cristalina. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00295 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Acrescenta o parágrafo 7o. ao Art., 6o. do Substitutivo.  
Art. 1o. - O Art. 7o. do Substitutivo fica  
acrescido do seguinte parágrafo:  
"§ 7o. - As cooperativas gozarão de  
benefícios tributários, creditícios e de auxílio  
técnico, definidos em Lei. 
Justificativa: 
Não há porque se excluir do texto constitucional o incentivo e o fomento ao cooperativismo. As 
cooperativas constituem hoje realidade concreta de participação dos pequenos produtores no âmbito 
econômico como manifestação democrática da atuação produtiva da sociedade. 
Tal como a micro e pequena empresa, devem as cooperativas receber atenção especial do poder 
público. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00357 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o § 3o. do art. 6o. do Relatório  
Substitutivo da Comissão Ordem Econômica pelo  
seguinte parágrafo, com base em proposta do  
cooperativismo brasileiro:  
§ 3o. - A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo  
com incentivos financeiros, ficais e creditícios. 
Justificativa: 
O texto acima constava no Relatório aprovado da Subcomissão VI – a, segundo seu Relator 
Virgildásio de Senna. Corretamente, a Subcomissão entendeu que o papel do Estado sobre o 
cooperativismo deve ser de apoio e de estímulo, concretizando por incentivos reais. Não cabe mais o 
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Estado, intervir, fiscalizar e controlar as cooperativas, eis que estas, como um sistema inserido pela 
economia privada, não deve sofrer a fiscalização do Estado, senão, apenas, seu estímulo e apoio. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00386 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 6o. 
Justificativa: 
Na nossa avaliação a ação Supletiva do Estado, na sua atuação na economia, não deve ser 
restringida, devendo ocorrer sempre que o interesse nacional assim o determinar. 
A supressão do § 2º do Art. 6º do substitutivo do relator atende a esta formulação, dando condições 
para o pleno estabelecimento de uma economia interna sólida e com um profundo conteúdo social. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00392 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Incluam-se os §§ 7o. e 8o. ao Art. 6o., com a seguinte redação:  
Art. 6o. ....................................  
§ 7o. - A lei protegerá a média, e a pequena  
e microempresa, concedendo-lhes tratamento  
prioritário e estímulos especiais, podendo  
atribuir-lhes isenções e imunidades tributárias;  
§ 8o. - A lei apoiará e estimulará, de modo  
prioritário, e com tratamento especial, o  
cooperativismo e outras formas de associativismo,  
com incentivos fiscais, financeiros, creditícios e  
assistência técnica. 
Justificativa: 
A ordem de ideias que justifica esta proposição em favor das pequenas e médias empresas, e 
microempresas, é a mesma constante da JUSTIFICAÇÃO oferecida à outra proposição de emenda, 
do autor, pela inclusão dos §§ 3º e 4º ao Art. 3º. Inegável que é preciso verdadeiramente implementar 
a determinação do discurso que diz que a pequena e a média empresa devem receber tratamento 
diferenciado, especial, prioritário, por mil razões e motivos os mais consistentes e valiosos, mas, na 
prática, por vezes, e repetidamente, as ações são mais de socorro diante do infortúnio do desastre 
econômico. É preciso institucionalizar a partir do texto e da vontade consagrada na Constituição do 
país a decisão que se reclama e exige, agora contemplada, também, as microempresas, esta legião 
imensa de desafortunados. De outra parte, nessa sequência de ideias e de preocupações, o 
associativismo e o cooperativismo estão a requerer e exigir, do Estado, a atenção e cuidados que 
nunca sentiram. 
Ninguém, em sã consciência, contesta que a ação coletiva, na produção, na atividade reprodutiva, 
nos serviços, seja senão a mais indicada e acertada forma de os homens de unirem, pelo trabalho, 
para a realização e construção de um ideário e objetivo comum. A ênfase, o apoio e estímulo, o 
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incentivo ao cooperativismo, por força de um gesto consciente e decisão do legislador constitucional, 
interpretando a vontade da coletividade nacional, é nesta hora histórica, que se espera e confia em 
que o amanhã do cooperativismo começará agora, no texto da Carta Magna em elaboração. Por sua 
relevância, a matéria não deverá estar ausente do texto da Lei Fundamental, é o que proponho, na 
forma da emenda oferecida, fixando-se a diretriz e o comando a ser observado pelo legislador 
ordinário, imperativamente. Não tenho dúvidas de que, em grande parte, a libertação da economia, 
máxime da atividade oriunda do campo, da produção de alimentos para o povo brasileiro, encontrará 
a resposta precisa no apoio decisivo que o Estado destinar à ação do cooperativismo e demais 
formas de exploração coletiva da terra e da riqueza, para a felicidade do nosso povo. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00401 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda o Art. 6o. e acrescenta-lhe um  
parágrafo, sem prejuízo dos demais.  
Leia-se:  
Art. 6o. - O Estado, nos limites definidos  
nesta Constituição, atuará sobre à atividade  
econômica para planejar, controlar e fiscalizar a  
ação dos agentes econômicos e para fomentar o seu  
desenvolvimento, bem assim a exercerá em regime de  
participação com as empresas privadas.  
§ 1o. - O planejamento da atividade econômica  
deverá incorporar a dimensão espacial, decompondo-  
se em instâncias regionais compatibilizadas entre  
si, e tendo como objetivo último o bem-estar da  
população. 
Justificativa: 
O planejamento da atividade econômica vem sendo adotado pela maioria dos países de economia 
centralizado ou de mercado. No caso destas últimas, o processo é usual e adapta-se às estruturas 
existentes quando torna o planejamento predominantemente imperativo para o setor público e 
preferencialmente indicativo para a iniciativa privada. 
No Brasil, o planejamento global da atividade econômica não é um fato novo. Desenvolvendo-se a 
partir dos modelos parciais do Plano Salte, Plano de Metas do Presidente Kubitschek e dos I e II 
Planos Diretores do Nordeste, o procedimento foi institucionalizado no Governo do Presidente Goulart 
com a criação do Ministério do Planejamento e a elaboração do Plano Trienal. 
Após 1964, o Sistema Autoritário abandonou a ideia e a prática de um planejamento global da 
atividade econômica. Limitou-se tão só a planejar a ação do setor público, vinculado e dependente de 
um modelo de crescimento econômico centralizado e concentrador que minimizava a correção das 
desigualdades regionais e sociais. O resultado veio o presente descompasso da realidade brasileira e 
seus intensos desiquilíbrios socioeconômicos inter e intraregionais. 
O planejamento, na forma desta emenda, visa ao desenvolvimento e ao bem-estar da população. 
Inova ao incorporar a dimensão espacial descomposta em instâncias regionais compatibilizadas entre 
si, que deriva da nossa concepção de um modelo de desenvolvimento econômico regionalizado para 
o Brasil. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00418 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 6o. a seguinte redação,  
remunerando-se os parágrafos:  
Art. 6o. - O Estado atuará sobre a atividade  
econômica para controlar e fiscalizar a ação dos  
agentes econômicos.  
§ 1o. - Fica autorizada a intervenção no  
domínio econômico ou monopólio, quando necessário  
para organizar setor de interesse coletivo  
relevante que, comprovadamente, não possa ser  
desenvolvido com eficácia no regime de livre  
concorrência e de liberdade de iniciativa,  
assegurados os direitos e garantias individuais.  
§ 2o. - A intervenção ou monopólio cessará  
assim que desaparecerem as razões que os  
determinaram.  
§ 3o. - O Estado incentivará aquelas  
atividades que interessem as razões ao  
desenvolvimento do país.  
§ 4o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, com exceção dos estabelecidos nesta  
Constituição, oligopólios, cartéis e toda e  
qualquer forma de abuso do poder econômico. 
Justificativa: 
Nossa proposta tem por restringir a capacidade do Estado de intervir no domínio econômico ou 
monopolizar setores da economia, além dos relativos ao petrolífero e nuclear. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00471 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO  
Dê-se ao Capítulo I - Dos Princípios Gerais,  
a seguinte redação:  
"Art. 1o. A ordem econômica, fundada na livre  
iniciativa e na valorização do trabalho humano,  
tem por fim assegurar a todos existência digna,  
conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 48  

 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais.  
Art. 2o. É garantido o direito de propriedade  
e a sucessão hereditária.  
Parágrafo único. A lei estabelecerá o  
procedimento para desapropriação por utilidade  
pública ou por interesse social, mediante prévia e  
justa indenização em dinheiro, ressalvados os  
casos prescritos nesta Constituição.  
Art. 3o. Será considerada empresa nacional a  
pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle de capital esteja, em caráter  
permanente, exclusivo e incondicional, sob a  
titularidade de pessoas físicas ou jurídicas  
domiciliadas no País, ou por entidades de direito  
público interno.  
§ 1o. As atividades das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderão ter proteção transitória.  
§ 2o. As empresas de controle majoritário  
nacional terão preferência no acesso a créditos  
públicos subvencionados e, em igualdade de  
condições, no fornecimento de bens e serviços ao  
poder público.  
Art. 4o. Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional,  
como agente complementar do desenvolvimento  
econômico, e regulados na forma da lei.  
Art. 5o. A intervenção do Estado no domínio  
econômico e o monopólio só serão permitidos quando  
necessários para atender aos imperativos da  
segurança nacional ou a relevante interesse  
coletivo, conforme definidos em lei.  
§ 1o. A intervenção ou monopólio cessarão  
assim que desaparecerem as razões que os  
determinaram.  
§ 2o. As empresas públicas, as sociedades de  
economia mista e as fundações públicas somente  
serão criadas por lei especial, e ficarão sujeitas  
ao direito próprio das empresas privadas inclusive  
quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.  
§ 3o. As empresas públicas, as sociedades de  
economia mista e as fundações públicas não poderão  
gozar de benefícios, privilégios ou subvenções não  
extensíveis, paritariamente, às do setor privado.  
§ 4o. A admissão de empregados nas empresas  
públicas, sociedades de economia mista e fundações  
públicas, será feita mediante concurso público,  
vedadas quaisquer contratações ou admissões em  
desacordo com este preceito.  
Art. 6o. Como agente normativo e regulador da  
atividade econômica, o Estado exercerá funções de  
controle, fiscalização, incentivo e planejamento,  
que será imperativo para o setor público e  
indicativo para o setor privado.  
§ 1o. A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
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exceções previstas nesta Constituição.  
§ 2o. As pequenas e micro empresas não serão  
atingidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
tributária, comercial ou administrativa, exceto  
quando nelas expressamente mencionadas, para  
assegurar-lhes tratamento adequado.  
§ 3o. A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo,  
com incentivos financeiros, fiscais e creditícios.  
Art. 7o. Incumbe ao Estado, diretamente ou  
sob o regime de concessão ou permissão, por prazo  
determinado e sempre através de concorrência  
pública, a prestação de serviços públicos.  
Parágrafo único - A lei disporá sobre:  
I - o regime das empresas concessionárias de  
serviços públicos, o caráter especial de seu  
contrato, e fixará as condições de caducidade,  
rescisão e reversão de concessão;  
II - os direitos do usuário;  
III - o regime de fiscalização das empresas  
concessionárias;  
IV - tarifas que permitam a justa remuneração  
do capital;  
V - a obrigatoriedade de manter o serviço  
adequado e acessível.  
[...] 
Justificativa: 
A redação proposta atende melhor aos interesses nacionais. 
Parecer:   
   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do preceito contido no § 2o. do Art. 23 do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação  
de emenda que substitua integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a 
não ser que trate de modificações correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um 
dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque lhe falta requisito essencial ao 
reconhecimento dessa condição. E ninguém pode alegar desconhecer as normas regimentais  
de vez que ela consta do cabeçalho do impresso em que são redigidas as emendas. 
   
   EMENDA:00482 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda: Emenda o art. 6o. e acrescenta-lhe um  
parágrafo, sem prejuízo dos demais.  
Leia-se:  
Art. 6o. - o Estado, nos limites definidos  
nesta Constituição, atuará sobre a atividade  
econômica para planejar, controlar e fiscalizar a  
ação dos agentes econômicos e para fomentar o seu  
desenvolvimento, bem assim a exercerá em regime de  
participação com as empresas privadas.  
§ 1o. - O planejamento da atividade econômica  
deverá incorporar a dimensão especial, decompondo-  
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se em instâncias regionais compatibilizadas entre  
si, e tendo como objetivo último o bem estar da  
população. 
Justificativa: 
O planejamento da atividade econômica vem sendo adotado pela maioria dos países de economia 
centralizado ou de mercado. No caso destas últimas, o processo é usual e adapta-se às estruturas 
existentes quando torna o planejamento predominantemente imperativo para o setor público e 
preferencialmente indicativo para a iniciativa privada. 
No Brasil, o planejamento global da atividade econômica não é um fato novo. Desenvolvendo-se a 
partir dos modelos parciais do Plano Salte, Plano de Metas do Presidente Kubitschek e dos I e II 
Planos Diretores do Nordeste, o procedimento foi institucionalizado no Governo do Presidente Goulart 
com a criação do Ministério do Planejamento e a elaboração do Plano Trienal. 
Após 1964, o Sistema Autoritário abandonou a ideia e a prática de um planejamento global da 
atividade econômica. Limitou-se tão só a planejar a ação do setor público, vinculado e dependente de 
um modelo de crescimento econômico centralizado e concentrador que minimizava a correção das 
desigualdades regionais e sociais. O resultado veio o presente descompasso da realidade brasileira e 
seus intensos desiquilíbrios socioeconômicos inter e intraregionais. 
O planejamento, na forma desta emenda, visa ao desenvolvimento e ao bem-estar da população. 
Inova ao incorporar a dimensão espacial descomposta em instâncias regionais compatibilizadas entre 
si, que deriva da nossa concepção de um modelo de desenvolvimento econômico regionalizado para 
o Brasil. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00506 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se à seguinte redação ao Parágrafo 6o. do art. 6o., do Substitutivo:  
Art. 6o. - ..................................  
Parágrafo 6o. - A Lei protegerá as micro,  
pequenas e médias Empresas e de Radiodifusão,  
concedendo-lhes tratamento, estímulos e incentivos  
especiais, podendo atribuir-lhe isenções, ou  
imunidades tributárias. 
Justificativa: 
As Empresas de Micro, Pequenas e médios portes, assim como a de Radiodifusão, sofrem 
calamidades de mecanismo recessivo, pelo acúmulo de obrigações com o TESOURO NACIONAL, 
trazendo cerceamento econômico-financeiro e causando, ao mesmo tempo, instabilidade na classe 
trabalhadora, gerando demissões em massa, resultando no flagelo Nacional do Desemprego, que é a 
preocupação de todos os Companheiros Constituintes e do Povo em geral. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00518 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
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Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do art. 6o. do Substitutivo a seguinte redação:  
"§ 6o. A Lei protegerá a pequena e micro  
empresas concedendo-lhes tratamento e estímulos  
especiais, de acordo com a lei, no caso de  
falência e concordata, podendo atribuir-lhes  
isenções ou imunidades tributárias." 
Justificativa: 
A lei de falência e concordata não favorece em nada as micro, pequenas e médias empresas que, por 
intermédio do dispositivo da correção monetária, ficam impedidas de recorrerem a um direito legítimo 
inerente àquelas que enfrentam dificuldades econômicas, em função da própria política econômica do 
Governo. 
Nesse sentido esperamos contar com a sensibilidade dos nobres constituintes, para podermos 
atender os interesses daqueles que, uma vez acreditando numa economia mais próspera de 
colaborar com o desenvolvimento social e econômico.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00559 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   O artigo 6o. do Substitutivo do Relator da  
Comissão da Ordem Econômica, suprimindo-se o  
parágrafo 1o. e remunerando-se os demais, passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 6o. - "O Estado, nos limites definidos  
nesta Constituição, fiscalizará a ação dos agentes  
econômicos e fomentará o seu desenvolvimento,  
assim como exercerá a atividade econômica, em  
regime de monopólio ou de participação com as  
empresas privadas sob condições discriminadas." 
Justificativa: 
A Ordem Econômica fundada no princípio da livre iniciativa deve prescrever de maneira objetiva, a 
ação fiscalizadora do estado na economia, sem descuidar de suas ações de fomento da atividade 
econômica. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00583 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO PDT/RJ 
Texto:   
   Substitua-se o § 6o. do art. 6o. do  
substitutivo da comissão da ordem econômica pelo  
seguinte:  
"§ 6o. - A lei protegerá a pequena e micro  
empresas, concedendo-lhes tratamento e estímulos  
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especiais, podendo atribuir-lhes isenções ou  
imunidades tributárias." 
Justificativa: 
A proposição contida na emenda afirma de maneira prática, o tratamento e estímulos especiais que a 
norma do substitutivo aceita apenas como resíduo. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00590 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se os arts. 1o. a 17 pelos  
seguintes, renumerando-se os demais:  
ART: O - A ordem econômica, fundada na  
justiça social, tem por objetivo assegurar a todos  
existência digna, conciliando a liberdade de  
iniciativa com a valorização do trabalho,  
observando os seguintes princípios:  
I - a soberania nacional;  
II - a função social da propriedade e da empresa;  
III - a defesa do consumidor;  
IV - a defesa do meio-ambiente;  
V - a coexistência, como agentes econômicos  
produtivos de empresas estatais, de empresas  
privadas nacionais e estrangeiras, essas em  
caráter complementar, e de outros agentes;  
VI - a defesa e fortalecimento da empresa nacional;  
VII - a redução desigualdades sociais e  
regionais; nas relações cidade-campo e na  
distribuição da riqueza e da renda;  
VIII - planejamento democrático indicativo  
para o setor privado e imperativo para o poder  
público.  
Art. 2o: A propriedade é pública ou privada,  
sendo essa garantida pela lei, a qual prescreve  
seus modos de aquisição e de gozo e as condições a  
que está sujeita para cumprir sua função social e  
se tornar acessível a todos.  
§ 1o. - A lei estabelecerá as normas e os  
limites da sucessão legítima e testamentária.  
§ 2o. - A lei estabelecerá o procedimento de  
desapropriação pelo Poder Público por utilidade  
pública, mediante prévia e justa indenização em  
dinheiro, ou por interesse social.  
Art. 3o. Empresa Nacional é aquela  
constituída sob as leis brasileiras, que tenha sua  
administração sediada no País e cujo controle  
decisório e de capital pertença a brasileira.  
§ 1o: A lei poderá reservar o mercado interno  
para empresa nacionais nos setores considerados  
estratégicos, essenciais à autonomia tecnológica  
ou de interesses para a segurança nacional.  
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§ 2o. - Na aquisição de bens e serviços, o  
Poder Público dará tratamento privilegiado à  
empresa nacional.  
Art. 4o. - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma da lei, a qual respeitará  
os seguintes princípios:  
I - regime especial com limites máximos de  
remessa de juros, dividendos, royalties,  
pagamentos de assistência técnica e bonificações ,  
sendo obrigatória a divulgação, pelas empresas, de  
suas atividades e resultados;  
II - a proibição de transferência a  
estrangeiro das terras onde existam jazidas,  
minas, outros recursos minerais e potenciais de  
energia elétrica.  
Art. 5o. - Não serão admitidos compromissos  
multinacionais ou binacionais do Brasil que  
prejudiquem o desenvolvimento econômico ou sua  
capacitação científica tecnológica.  
Art. 6o. - O Estado, nos limites definidos  
nesta Constituição, atuará sobre a atividade  
econômica para controlar e fiscalizar a ação dos  
agentes econômicos e para fomentar o seu  
desenvolvimento, bem assim a exercerá em regime de  
monopólio ou, supletivamente, em regime de  
participação com as empresas privadas.  
§ 1o. - O Poder Público intervirá, sob a  
forma normativa, no controle e fiscalização da  
atividade privada.  
§ 2o. - A ação supletiva do Estado será  
restrita, ocorrendo somente quando comprovadamente  
necessária, conforme diretrizes do planejamento  
econômico. O monopólio será criado em lei especial.  
§ 3o. - O Estado incentivará aquelas  
atividades que interessem ao desenvolvimento geral  
do País.  
§ 4o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios privados, oligopólios, carteis e toda e  
qualquer forma de abuso do poder econômico.  
§ 5o. - A lei disporá sobre a proteção ao consumidor.  
§ 6o. - A lei protegerá a pequena e micro  
empresa concedendo-lhes tratamento e estímulos  
especiais, podendo atribuir-lhes isenções ou  
imunidades tributárias.  
§ 7o. - A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo  
com incentivos financeiros, fiscais e creditícios.  
Art. 7o. - O planejamento visa a assegurar o  
desenvolvimento harmônico da economia nacional e  
será conduzido na forma da lei.  
Art. 8o. - Como agente produtivo, o Estado  
participa da atividade econômica através de  
empresas estatais.  
§ 1o. - As empresas estatais e suas  
subsidiárias somente serão criadas ou extintas  
pela União, Estados-membros, Distrito Federal e  
Municípios mediante prévia autorização  
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legislativa, que lhes fixará os limites de  
atuação, ficando sujeitas ao controle dos  
respectivos poderes legislativos.  
§ 2o. - As empresas estatais que explorarem  
atividades econômica reger-se-ão pelas normas  
aplicáveis às empresas privadas no que diz  
respeito ao direito do trabalho e das obrigações.  
§ 3o. - A empresa estatal que exercer  
atividade econômica não monopolizada sujeitar-se-á  
ao mesmo tratamento bem como ao mesmo regime  
Tributário aplicado às empresas privadas.  
Art. 9o. - A lei disporá sobre o regime de  
bancos de depósito, das empresas financeiras, de  
seguros, de capitalização, de consórcios e outras  
atividades financeiras.  
§ 1o. - A empresa estrangeira que é data da  
promulgação desta Constituição estiver operando  
nas atividades enumeradas no caput deste artigo  
terá prazo para se transformar em empresa nacional  
como conceituado nesta Constituição. (Disposição  
transitória)  
§ 2o. - É vedada aos bancos de depósito a  
participação em outras atividades econômicas e  
financeiras.  
Art. 10 - Incumbe ao Estado, diretamente ou  
sob o regime de concessão ou permissão, por prazo  
determinado e sempre através de concorrência  
pública, a prestação de serviços públicos.  
Parágrafo único - A lei disporá sobre:  
I - o regime das empresas concessionárias de  
serviços públicos, o caráter especial de seu  
contrato, e fixará as condições de caducidade,  
rescisão e reversão de concessão;  
II - os direitos do usuário;  
III - o regime de fiscalização das empresas  
concessionárias;  
IV - tarifas que permitam a justa remuneração  
do capital;  
V - a obrigatoriedade de manter o serviço  
adequado e acessível.  
[...] 
Justificativa: 
O exame do anteprojeto do nobre relator Senador Severo Gomes recomenda a apresentação de 
substitutivo para o Capítulo dos Princípios Gerais, consolidando emendas de vários companheiros 
Constituintes e de inúmeras entidades, que expressa de maneira clara e nítida a posição nacionalista 
da maioria do nosso povo trabalhador. 
Assim, a definição do papel do estado como agente produtivo, fundamental para recuperar o atraso 
econômico do país, a reafirmação da iniciativa privada nacional como elemento-chave para a 
preservação da chamada democracia economia e de um mínimo de concorrência e o caráter 
supletivo e complementar do capital estrangeiro estão a exigir o estabelecimento de fronteiras 
adequadas para a convivência entre esses diferentes entes econômicos. 
Desta forma, propõe-se aqui uma definição de Empresa Nacional que visa à formulação de políticas 
voltadas para o fortalecimento do capital nacional. 
A partir daí estabelece-se o princípio de nacionalização do sistema bancário e do setor de mineração, 
bem como de um setor de grande importância futura que são as espécies nativas existentes no 
território nacional. 
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A previsão de adequado tratamento constitucional para os recursos hídricos e o restabelecimento 
pleno do monopólio do petróleo, seus derivados e do gás, inclusive da exportação, constituem outro 
ponto importante do substitutivo. 
Parecer:   
   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do preceito contido no § 2o. do Art. 23 do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação de emenda 
que substitua integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que 
trate de modificações correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva 
a necessidade de se alterarem outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque lhe falta requisito essencial ao 
reconhecimento dessa condição. E ninguém pode alegar desconhecer as normas regimentais  
de vez que ela consta do cabeçalho do impresso em que são redigidas as emendas. 
   
   EMENDA:00597 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 6o. do Substitutivo da  
Comissão da Ordem Econômica (VI) o seguinte  
parágrafo 7o.:  
"§ 7o. Ao Estado cabe fomentar a construção  
civil através da iniciativa privada." 
Justificativa: 
A ação estatal deve objetivar o controle e fiscalização das atividades dos agentes econômicos com 
vista ao desenvolvimento nacional. Em face da estratégica importância da construção civil para a 
economia do País, cabe ao Estado propiciar apoio adequado à iniciativa privada para que esta possa 
desempenhar apropriadamente suas funções de geradora de empregos e de propulsora do 
desenvolvimento urbano. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00704 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda ao art. 6o. e acrescenta-lhe um  
parágrafo, sem prejuízo dos demais.  
Leia-se:  
"Art. 6o. O Estado, nos limites definidos  
nesta Constituição, atuará sobre a atividade  
econômica para planejar, controlar e fiscalizar a  
ação dos agentes econômicos e para fomentar o seu  
desenvolvimento, bem assim a exercerá em regime de  
participação com as empresas privadas.  
§ 1o. O planejamento da atividade econômica  
deverá incorporar a dimensão espacial, decompondo-  
se em instâncias regionais compatibilizadas entre  
si, e tendo como objetivo último o bem-estar da  
população." 
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Justificativa: 
O planejamento da atividade econômica vem sendo adotado pela maioria dos países de economia 
centralizado ou de mercado. No caso destas últimas, o processo é usual e adapta-se às estruturas 
existentes quando torna o planejamento predominantemente imperativo para o setor público e 
preferencialmente indicativo para a iniciativa privada. 
No Brasil, o planejamento global da atividade econômica não é um fato novo. Desenvolvendo-se a 
partir dos modelos parciais do Plano Salte, Plano de Metas do Presidente Kubitschek e dos I e II 
Planos Diretores do Nordeste, o procedimento foi institucionalizado no Governo do Presidente Goulart 
com a criação do Ministério do Planejamento e a elaboração do Plano Trienal. 
Após 1964, o Sistema Autoritário abandonou a ideia e a prática de um planejamento global da 
atividade econômica. Limitou-se tão só a planejar a ação do setor público, vinculado e dependente de 
um modelo de crescimento econômico centralizado e concentrador que minimizava a correção das 
desigualdades regionais e sociais. O resultado veio o presente descompasso da realidade brasileira e 
seus intensos desiquilíbrios socioeconômicos inter e intraregionais. 
O planejamento, na forma desta emenda, visa ao desenvolvimento e ao bem-estar da população. 
Inova ao incorporar a dimensão espacial descomposta em instâncias regionais compatibilizadas entre 
si, que deriva da nossa concepção de um modelo de desenvolvimento econômico regional para o 
Brasil. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00778 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Incluir no Art. 6o. do Substitutivo da  
Comissão da Ordem Econômica.  
 Dos princípios gerais.  
Art. 6o. ........................... 
§ 7o. A Lei reprimirá o abuso do poder  
econômico que tenha por fim eliminar a  
concorrência, dominar os mercados ou prejudicar o  
consumidor. 
Justificativa: 
O País tem assistido um agigantamento cada vez maior do Estado na economia. Três têm sido as 
principais formas de intervenção: pela Tributação, pela Regulamentação e pela Participação Direta na 
produção e na circulação. Quanto às duas primeiras, são na realidade atribuições privativas do 
Estado, cabendo estabelecer apenas os limites e condições desse tipo de intervenção na atividade 
econômica. 
Existe hoje um excesso de regulamentação, desde questões gerais até questões particulares de 
pequena importância. Mas falta uma diretriz mais clara no sentido de evitar a ação abusiva de 
práticas que acabam por eliminar a sadia competição no mercado, e assim, gerando distorções que 
prejudicam os consumidores. Essas práticas estão em geral associadas a monopólios, cartéis, formas 
monopolísticas ou outro tipo de controle exercido sobre o mercado. Empresas públicas ou de 
economia mista, que detém o monopólio, de fato ou de direito, devem também se sujeitarem às 
sanções da lei quando praticam atos abusivos valendo-se da condição de terem o monopólio. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00781 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Incluir no Art. 6o. do Substitutivo da  
Comissão da Ordem Econômica.  
Capítulo I - dos princípios gerais.  
Art. 6o. ...................... 
§ 7o. Às empresas privadas compete, com o  
estímulo e o apoio do estado, organizar e explorar  
as atividades econômicas. 
Justificativa: 
Na participação direta do Estado na produção ou na circulação de bens e serviços há que fazer 
distinção entre setores que, pela própria característica, ou mesmo por tradição, seriam mais 
apropriados no atual estágio de desenvolvimento econômico no País, deixar ao Estado a 
responsabilidade de sua administração, cabendo à iniciativa privada um papel complementar. São os 
setores ditos de infraestrutura econômica, como a produção e transmissão de energia, os sistemas 
portuários, viários, de telecomunicações, de metrô, de água e esgotos, postais, etc.. Também poderia 
ser incluído neste grupo os setores com o caráter de monopólio de Estado por questões de 
segurança nacional. 
A participação direta do Estado nos demais setores da economia, com base no argumento da 
incapacidade do setor privado, como consta na atual Constituição, é hoje inteiramente dispensável. 
O argumento tinha validade no passado, porém, com o desenvolvimento econômico verificado, com o 
fortalecimento do setor privado, com a estruturação do sistema financeiro e do mercado de capitais, o 
mesmo não tem procedência. Muitas das Experiências de participação direta do Estado, utilizando 
recursos dos contribuintes, têm sido desastrosas. Essas participações têm sido responsáveis por 
parcelas significativas do déficit do setor público e continuará a exigir novos fluxos de recursos de 
contribuintes, e em detrimento de investimentos do Estado em áreas que são de sua inteira 
responsabilidade. Além disso, o surgimento do Estado empresário em determinados setores da 
economia em geral inibe a iniciativa do setor privado, que não raras vezes encontra-se em situação 
de inferioridade em termos de competição, pois, enquanto que para empresas privadas os recursos 
financeiros sempre têm um custo, para o empreendimento estatal os recursos são originários do 
Tesouro Nacional, portanto sem custo financeiro, sem falar no tratamento diferenciado que 
instituições governamentais em geral dispensam à empresas privadas e à empresa estatal. 
Portanto devem ser rigidamente limitadas novas participações do Estado. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00801 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Insira-se no art. 6o, "caput", após a  
expressão "agentes econômicos", a seguinte  
expressão:  
"favorecendo as cooperativas, especialmente a  
de trabalhadores, priorizando a pequena atividade  
econômica" e acrescenta-se ao final o seguinte:  
"e, em caráter prioritário, com as cooperativas,  
especialmente a de trabalhadores e com as micro,  
pequenas e médias empresas". 
Justificativa: 
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O favorecimento no tratamento preferencial as cooperativas, e dentro destas as de trabalhadores e 
para com pequena atividade empresarial devem ser acentuadas. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo  
da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00820 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dar nova redação ao § 6o. do art. 6o. do  
Substitutivo do Relator dessa Comissão:  
"§ 4o. As pequenas e microempresas não serão  
abrangidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
tributária, comercial, administrativa ou  
trabalhista, exceto quando nessas expressamente  
mencionadas." 
Justificativa: 
A emenda inclui a matéria trabalhista na amplitude do preceito, visto que, pelas mesmas razões que 
levaram o Relator a elencar as demais matérias, as obrigações trabalhistas do pequeno empresário 
devem ser tratadas em legislação específica. 
Lembramos as palavras do Sr. Antônio Guarino de Souza, Presidente da Associação Fluminense da 
Pequena e Média Empresa – FLUPEME e ex-presidente do CEBRAE, em recente depoimento a esta 
Constituinte: 
“O principal patrimônio da empresa de pequeno porte é o seu trabalhador, muito mais parceiro do que 
empregado. Não há porque fazer à pequena empresa a mesma exigência que se faz à grande. Há 
que produzir estímulo a esse tipo “sui generis” de relação de trabalho”. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo  
da Emenda é meritória, tendo sido aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00885 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DA ORDEM ECONÔMICA  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais  
Art. 1o. - A ordem econômica, fundada na  
livre iniciativa e na valorização do trabalho  
humano, tem por fim assegurar a todos existência  
digna, conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - propriedade privada dos meios de produção;  
II - livre concorrência;  
III - igualdade de oportunidade;  
IV - função social da propriedade;  
V - resguardo do meio ambiente;  
VI - proteção do consumidor e do produtor;  
Art. 2o. - São garantidos o direito de  
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propriedade e a sucessão hereditária.  
Parágrafo único - A lei estabelecerá o  
procedimento de desapropriação por utilidade  
pública ou interesse social, mediante prévia e  
justa indenização em dinheiro, ressalvados os  
casos previstos nesta Constituição e assegurado  
pleno direito de defesa ao desapropriado.  
Art. 3o. - Considera-se empresa nacional a  
constituída sob as leis brasileiras, com  
administração sediada no País.  
Parágrafo único. As empresas nacionais cujo  
controle acionário pertença a pessoas físicas ou  
jurídicas domiciliadas no exterior terão estatuto  
especial aprovado por lei complementar.  
Art. 4o. Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma da lei.  
Art. 5o. A intervenção do Estado no domínio  
econômico só será permitida quando aprovada por  
lei e necessária para preservar o bem comum ou  
organizar setor que, comprovadamente, não possa  
ser desenvolvido com eficácia no regime de livre  
concorrência e de liberdade de iniciativa,  
assegurados os direitos e garantias individuais.  
Parágrafo único. A intervenção cessará quando  
desaparecerem as razões que a determinaram.  
Art. 6o. O estado não poderá substituir a  
empresa privada na atividade econômica senão para  
atender aos imperativos da segurança nacional ou  
para suprir setor que não se possa organizar com  
eficácia no regime de competição.  
§ 1o. As empresas públicas e as sociedades de  
economia mista somente serão criadas por lei,  
estando sujeitas ao direito próprio das empresas  
privadas, quer quanto as obrigações trabalhistas,  
fiscais e comerciais, quer quanto aos benefícios  
ou incentivos criados por lei.  
§ 2o. Não poderá haver benefícios,  
privilégios ou subvenções concedidas às empresas  
públicas e as sociedades de economia mista que não  
se estendam paritariamente às empresas privadas.  
§ 3o. A participação supletiva do Estado em  
atividades produtivas não atendidas totalmente  
pela iniciativa privada será sempre em caráter  
provisório, cessando quando desaparecerem as  
razões que a determinaram.  
Art. 7o. Cabe ao Estado as funções de  
formulação das diretrizes de política econômica,  
de planejamento indicativo e de controle e  
fiscalização do efetivo funcionamento da livre  
concorrência entre as empresas.  
§ 1o. A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios e cartéis bem como toda e  
qualquer forma de abuso do poder econômico.  
§ 2o. A lei protegerá as pequenas e micro  
empresas concedendo-lhes tratamento e estímulos  
especiais, podendo atribuir-lhes isenções ou  
imunidades tributárias.  
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§ 3o. A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo  
com incentivos financeiros, fiscais e creditícios.  
§ 4o. A lei disporá sobre a proteção do  
consumidor.  
Art. 8o. Incumbe ao Estado, diretamente ou  
sob o regime de concessão ou permissão, por prazo  
determinado e sempre através de concorrência  
pública, a prestação de serviços públicos.  
Parágrafo único. A lei disporá sobre:  
I - o regime das empresas concessionárias de  
serviços público, o caráter especial de seu  
contrato e suas condições de caducidade, rescisão  
ou reversão da concessão;  
II - os direitos do usuário;  
III - o regime de fiscalização das empresas  
concessionárias;  
IV - a fixação de tarifas que assegurem a  
remuneração do capital, o melhoramento e a  
expansão dos serviços e o equilíbrio econômico e  
financeiro do contrato;  
V - a obrigatoriedade de manter o serviço  
contínuo, adequado e acessível ao usuário.  
Art. 9o. As jazidas, as minas e demais  
recursos minerais, e os potenciais de energia  
hidráulica constituem propriedade distinta da do  
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento  
industrial, e pertencem à União.  
Art. 10. Compete à União legislar sobre o uso  
dos recursos hídricos, definindo:  
I - um sistema nacional de seu gerenciamento,  
tendo como unidade básica a bacia hidrográfica e  
como objetivo a integração dos sistemas  
específicos de cada Unidade da Federação;  
II - critérios de outorga de direitos de seu uso.  
Art. 11. Constituem monopólio da União, nos  
termos da lei:  
I - a pesquisa e a lavra de petróleo em  
território nacional;  
II - a pesquisa, a lavra e o enriquecimento  
de minérios nucleares.  
Parágrafo único. O refino de petróleo será de  
competência exclusiva da União, mantida a situação  
vigente na data da promulgação desta Constituição.  
Art. 12. O aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais  
em faixas de fronteira ou em terras indígenas  
somente poderão ser efetuados por empresas  
nacionais. 
Justificativa: 
Ao estatuir, em sua Lei Máxima, os princípios gerais norteadores de sua ordem econômica, deve a 
Nação ater-se a objetivos que assegurem a maior possibilidade de igualdade a todos os cidadãos 
sem ferir o conceito básico de liberdade criadora do qual se nutre o crescimento econômico e a 
geração da riqueza. 
Por outro lado, cabe ao Estado, que é organização jurídica de sociedade, instrumentar-se para a 
obtenção dos fins colimados. É por isso que, ao lado dos princípios gerais inspiradores de economia 
de mercado, de liberdade de iniciativa e de igualdade de oportunidades, conseguidos nos modernos 
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Estados desenvolvidos, vigoram também princípios outros, de cunho social como a função social de 
propriedade e a preservação do meio-ambiente, como meios de equilíbrio social. 
Assim, o princípio básico da propriedade privada dos meios de produção é assegurado como filas de 
sustentação do organismo econômico nacional. Porém, por outro lado, abre-se a possibilidade de que 
o Estado desaproprie, quer por utilidade ou necessidade pública, quer por interesse social, os bens 
necessários ao cumprimento de sua função reguladora das relações sociais. Notadamente no campo 
rural, abre-se a possibilidade da desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, 
das propriedades improdutivas, desde que estas não estejam cumprindo sua função social. 
Por outro lado, a emenda substitutiva busca conceituar com clareza e simplicidade a empresa 
nacional e r esguarda os interesses nacionais ao prescrever que estatuto especial disciplinará as 
empresas cujos controladores sejam domiciliados no exterior, bem como os investimentos de capital 
estrangeiro, sem os quais o desenvolvimento nacional se dará com maior atraso e lentidão. 
Ao admitir, de forma excepcional e provisório, a intervenção do Estado no domínio econômico, a 
emenda substitutiva filia-se à moderna comenta doutrinária que deseja ver o Estado prioritariamente 
voltado as suas funções precípuas, no campo social. 
Assim também os serviços públicos, poderão ser concedidos à iniciativa privada, desde que sob 
regime de concorrência pública e sob fiscalização do poder concedente. 
O regime jurídico do subsolo é destacado do solo e pertence à União, que poderá conceder seu uso, 
retendo o monopólio por razões de segurança nacional, da pesquisa, lavre e refino do petróleo e dos 
minérios nucleares. 
Parecer:   
   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do preceito contido no § 2o. do Art. 23 do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação  
de emenda que substitua integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a 
não ser que trate de modificações correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um 
dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque  
lhe falta requisito essencial ao reconhecimento dessa condição. E ninguém pode alegar desconhecer 
as normas regimentais de vez que ela consta do cabeçalho do impresso em que são redigidas as 
emendas. 
   
   EMENDA:00948 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 6o. a redação seguinte:  
"§ 4o. A lei reprimirá a formação de  
monopólio, cartéis, locaute, "dumping" e toda e  
qualquer forma de abuso do poder econômico." 
Justificativa: 
Penso que a redação desse parágrafo precisa ser mais abrangente do que a do anteprojeto, 
sobretudo quando nos últimos tempos, temos presenciado graves manifestações de abuso do poder 
econômico. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   
   EMENDA:00116 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 310 do Anteprojeto  
Inclua-se no Art. 310 do Anteprojeto.  
Art. 310 ....................................  
§ 5o. - Às empresas privadas compete, com o  
estímulo e o apoio do estado, organizar e explorar  
as atividades econômicas. 
Justificativa: 
Na participação direta do Estado na produção ou na circulação de bens e serviços há que fazer 
distinção entre setores que, pela própria característica, ou mesmo por tradição, seriam mais 
apropriados no atual estágio de desenvolvimento econômico no País, deixar ao Estado a 
responsabilidade de sua administração, cabendo à iniciativa privada um papel complementar. São os 
setores ditos de infraestrutura econômica, como a produção e transmissão de energia, os sistemas 
portuários, viários, de telecomunicações, de metrô, de água e esgotos, postais, etc.. Também poderia 
ser incluído neste grupo os setores com o caráter de monopólio de Estado por questões de 
segurança nacional. 
A participação direta do Estado nos demais setores da economia, com base no argumento da 
incapacidade do setor privado, como consta na atual Constituição, é hoje inteiramente dispensável. 
O argumento tinha validade no passado, porém, com o desenvolvimento econômico verificado, com o 
fortalecimento do setor privado, com a estruturação do sistema financeiro e do mercado de capitais, o 
mesmo não tem procedência. Muitas das Experiências de participação direta do Estado, utilizando 
recursos dos contribuintes, têm sido desastrosas. Essas participações têm sido responsáveis por 
parcelas significativas do déficit do setor público e continuará a exigir novos fluxos de recursos de 
contribuintes, e em detrimento de investimentos do Estado em áreas que são de sua inteira 
responsabilidade. Além disso, o surgimento do Estado empresário em determinados setores da 
economia em geral inibe a iniciativa do setor privado, que não raras vezes encontra-se em situação 
de inferioridade em termos de competição, pois, enquanto que para empresas privadas os recursos 
financeiros sempre têm um custo, para o empreendimento estatal os recursos são originários do 
Tesouro Nacional, portanto sem custo financeiro, sem falar no tratamento diferenciado que 
instituições governamentais em geral dispensam à empresas privadas e à empresa estatal. 
Portanto devem ser rigidamente limitadas novas participações do Estado. 
 
   
   EMENDA:00240 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: § 1o. do art. 310  
O § 1o. do art. 310 passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, cartéis e toda e qualquer forma de  
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abuso do poder econômico, admitidas as exceções  
previstas nesta Constituição. 
Justificativa: 
A supressão do termo “oligopólios” resulta da constatação de que a economia moderna é tipicamente 
oligopolizada. Não é a existência de oligopólios em si origem do abuso do poder econômico. O 
oligopólio é uma expressão do poder econômico. E a legislação brasileira não é contrária ao poder 
econômico, mas, e somente, contrária ao abuso do poder econômico. 
Neste aspecto, pode-se inspirar tanto na Constituição de 1946 (Art. 148) quanto na de 1967 (Inciso VI 
do Art. 157), que omitem a expressão “oligopólio”. 
   
   EMENDA:01912 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 310, a seguinte redação:  
Artigo 310 - § 1o. - É vedada a formação de  
monopólio, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
exceções previstas nesta constituição, cabendo à  
lei fixar as penalidades. 
Justificativa: 
A modificação tem a finalidade de tornar explícito como princípio constitucional a proibição de tais 
práticas, deixando que a lei estabeleças as penalidades aos diferentes graus de abuso do poder 
econômico. 
Parecer:   
   A alteração da redação proposta para o parágrafo 1o. do art. 310 não traz qualquer 
aperfeiçoamento relativamente ao texto constante do Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02121 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título VIII, da Ordem Econômica  
e Financeira, Cap. I, art. 310, parágrafo 1o. a  
seguinte emenda:  
- A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de exploração econômica com exceção das  
estatais. 
Justificativa: 
Tal proposição visa adotar a lei complementar futura do pode de reprimir todo e qualquer forma de 
abuso do poder econômico. 
   
   EMENDA:02412 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 310, do Anteprojeto da  
Comissão de Sistematização, o § 2o. do art. 6o. do  
Anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem Econômica,  
no seguinte teor:  
"As pequenas e as microempresas não serão  
abrangidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
trabalhista, previdenciária, tributária, comercial  
ou administrativa, exceto quando nelas  
expressamente mencionadas, para assegurar-lhes  
tratamento adequado." 
Justificativa: 
O parágrafo a ser incluído não colide com o teor do art. 272, do Anteprojeto da Comissão de 
Sistematização, que trata exclusivamente do aspecto tributário. Com este novo parágrafo pretende-
se, acima de tudo, proteger as pequenas empresas de legislação genérica que lhes poderá acarretar 
ônus insuportáveis, sem que esta tenha sido a intenção do legislador. 
Parecer:   
   Com a presente Emenda o seu ilustre autor pretende restabelecer, com acréscimo, o § 2o. do art. 
6o. do Anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem Econômica, o qual preceitua que "as pequenas e 
microempresas não serão atingidas por normas federais, estaduais e municipais que visam matéria 
de natureza tributária, comercial ou administrativa, exceto quando nelas expressamente 
mencionadas, para assegurar-lhes tratamento adequado."  
Na justificação da Emenda, afirma-se que o dispositivo acima transcrito não colide com o teor do art. 
272 do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, porquanto este trata apenas do aspecto 
tributário.  
Entendemos que, em relação à matéria tributária, verifica-se incompatibilidade entre o dispositivo 
proposto e o referido artigo 272, pois este remete à lei complementar o disciplinamento do tratamento 
diferenciado relativamente à cobrança de impostos federais e estaduais, ou a sua não-incidência,  
enquanto a Emenda sugerida concede às pequenas e às microempresas ampla e irrestrita imunidade 
em relação às normas federais, estaduais e municipais que tratam não só da matéria tributária mas 
também de matéria trabalhista, previdenciária, comercial e administrativa.  
Desse modo, não obstante a ressalva constante do final da Emenda, afigura-se-nos inconveniente e 
mesmo temerária a amplitude do tratamento que se propõe restabelecer em favor das pequenas e 
microempresas, pois, se concedido, tal tratamento viria dar-lhes vantagens que, em relação às 
demais empresas, apresentariam injustificáveis privilégios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02730 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 310, a seguinte redação:  
Artigo 310 - § 1o. - É vedada a formação de  
monopólio, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
exceções previstas nesta constituição, cabendo à  
lei fixar as penalidades. 
Justificativa: 
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A modificação tem a finalidade de tornar explícito como princípio constitucional a proibição de tais 
práticas, deixando que a lei estabeleça as penalidades aos diferentes graus de abuso do poder 
econômico. 
Parecer:   
   A alteração da redação proposta para o parágrafo 1o. do art. 310 não traz qualquer 
aperfeiçoamento relativamente ao texto constante do Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03219 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 310  
Acrescente-se ao art. 310 do anteprojeto o  
seguinte § 3o:  
"§ 3o. - A lei disciplinará a exportação de  
produtos alimentícios básicos." 
Justificativa: 
O dispositivo visa evitar a exportação indiscriminada de Gêneros alimentícios básicos de forma a 
garantir o abastecimento interno em épocas de escassez. 
   
   EMENDA:03431 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo terceiro do art.  
310, para adequação do texto do anteprojeto de  
Constituição, remunerando-se os demais.  
Art. 310 - ..................................  
§ 3o. - A empresa que, comprovadamente,  
registrar percentual de retenção e permanência de  
seus empregados acima de 90% (noventa por cento)  
por ano, terá direito a incentivos e benefícios  
fiscais nos termos em que a lei definir. O  
percentual será medido, anualmente, no mês em que  
for feita a negociação visando à convenção  
coletiva de trabalho, por comissão paritária e  
tripartite composta de representante do Sindicato  
dos Trabalhadores, do Sindicato ou da empresa  
empregadora e fiscal do trabalho indicado pela  
autoridade regional do Ministério do Trabalho, e  
comparado com o percentual do ano anterior. 
Justificativa: 
Diante de tantas punições e cerceamentos destinados à proteção do trabalho e do trabalhador e que 
visam a atingir os empregados sem consciência, é necessário que tenhamos, também, um princípio 
constitucional e uma legislação ordinária que valorize e estimule aquele empregador que tem o seu 
negócio e investe o seu capital para semear o bem estar entre os seus empregados, que acredita no 
trabalho humano, que busca, através de uma relação de trabalho justa e estável, uma efetiva 
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distribuição da renda, a garantia do emprego indispensável e a tranquilidade dos seus empregados, 
suas famílias e da comunidade em que estão todos inseridos. 
Além do incentivo ao bom empregado que esta emenda representa, aqui está um meio, efetivo e 
prático, de se buscar incentivar também a manutenção no emprego dos empregados indispensáveis 
à busca da progressiva produtividade, da melhoria do produto gerado e, principalmente, no 
investimento em formação profissional, treinamento, política de pessoal e formação de recursos 
humanos potencialmente crescente e forte. 
   
   EMENDA:03594 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dêem-se aos títulos VIII - Da ORDEM Econômica  
e financeira e IX - Da Ordem Social, do  
Anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização, respectivamente, as denominações  
VIII - Da Ordem Econômica e social e IX - Da  
Família, Da Educação e Da Cultura, reduzindo-se a  
49 os 131 artigos que os compõem, com a seguinte  
redação:  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL  
CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO,  
DO REGIME DE PROPRIEDADE DO SUB-SOLO E DA  
ATIVIDADE ECONÔMICA  
Art. - A ordem econômica, fundada na livre  
iniciativa e na valorização do trabalho humano,  
tem por fim assegurar a todos existência digna,  
conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - prevenção e repressão de qualquer forma  
de abuso do poder econômico;  
VI - defesa do consumidor;  
VII - defesa do meio ambiente;  
VIII - redução das desigualdades regionais e  
sociais.  
Art. - A iniciativa privada nacional compete  
organizar e explorar as atividades econômicas.  
§ 1o. - A lei estabelecerá condições para a  
pessoa jurídica ser considerada empresa nacional,  
especificará os casos em que o capital deve  
pertencer exclusivamente a brasileiros e  
disciplinará os investimentos estrangeiros.  
§ 2o. - No interesse da segurança e defesa  
nacionais, do equilíbrio no balanço de pagamento,  
da proteção às indústrias nascentes e da  
capacitação tecnológica do País, a lei poderá  
disciplinar o acesso ao mercado interno e  
estabelecer condições para atuação das  
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organizações privadas e das pessoas naturais.  
§ 3o. A organização e a exploração de  
atividade econômica, diretamente pelo Estado, sob o  
regime de monopólio ou não, só serão permitidas em  
lei quando e enquanto necessárias para atender à  
segurança e defesa nacionais e ao desenvolvimento  
econômico, ou nos casos em que a iniciativa  
privada não tiver interesse ou condições de atuar,  
observadas as seguintes normas:  
a) a exploração de atividade econômica pelo  
Estado será exercida através de empresas públicas  
e sociedade de economia mista, exclusivamente  
criadas por lei;  
b) as empresas públicas e sociedades de  
economia mista serão regidas pelas normas  
aplicáveis às organizações privadas, inclusive  
quanto ao direito do trabalho, ao das obrigações e  
ao regime tributário, salvo, quanto a este, as  
atividades submetidas a monopólio;  
c) em nenhum caso as empresas públicas ou de  
economia mista poderão ter benefícios, privilégios  
ou subvenções não extensivos ao setor privado;  
d) a admissão de empregados nas empresas  
públicas, sociedades de economia mista e fundações  
públicas será permitida somente mediante concurso.  
Art. Como agente normativo e regulador da  
atividade econômica, o Estado exercerá funções de  
controle, fiscalização, incentivo e planejamento,  
que serão imperativas para o setor público e  
indicativas para o setor privado.  
§ 1o. É facultada a intervenção da União no  
domínio econômico para organizar setor que não  
possa ser desenvolvido com eficácia no regime de  
competição e de liberdade de iniciativa,  
assegurados os direitos e garantias individuais.  
§ 2o. Para atender à intervenção de que trata  
o § 1o., a lei instituirá contribuições destinadas  
ao custeio dos respectivos serviços e encargos.    
[...] 
Justificativa: 
As Constituições brasileiras, a partir de 1934 – excluída apenas a de 1937 – trataram de ordem 
econômica e social em um único TÍTULO, por evidente sua interligação indissociável. Noutro, 
cuidaram da família, educação e cultura por suas características próprias que demandam tratamento 
constitucional específico. 
No Anteprojeto da Comissão de sistematização, pretende-se romper essa tradição consagrada ao 
longo do tempo, dando-se às mencionadas matérias nova sistematização. A alteração não veio 
respaldada em razões que a justifiquem, ao contrário, pode-se tê-la até por desaconselhável pelo 
prejuízo sistemático que gera. De fato, ordem econômica e ordem social, estão tanto 
interdependentes que o tratamento uniforme quanto aos princípios que as inspiram não permite 
tratamento constitucional em títulos distintos sem repetições desnecessárias, nem a transposição 
para título outro que cuida também da família, educação e cultura. 
Em consequência, propõe-se emenda a fim de que sob o mesmo título cuide-se da ordem econômica 
e social, reservando-se outro para a família, a educação e a cultura. 
É certo que se pretende, atendendo aos reclamos atuais, por em relevo alguns tópicos da maior 
importância, como a seguridade social, ciência e tecnologia, comunicação, meio ambiente, o menor, o 
idoso e o índio, dando-lhes capítulos próprios sob o Título IX- DA ORDEM SOCIAL. Todas essas 
matérias, no entanto, podem ter tratamento constitucional, sem descer a normas que as 
pormenorizem a nível de legislação ordinária e atos regulamentares sob o tradicional título- DA 
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FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO e DA CULTURA, cuja abrangência alcança todos os temas referidos, 
desde que tratados como convém no texto constitucional. 
Escoimado o Anteprojeto nas regras que devam ser objeto da legislação ordinária, inclusive, em 
razão de alterações necessárias ditadas com o passar do tempo, fixando-se no texto constitucional, 
apenas, os princípios básicos e norteadores que definam uma política no setor, por certo, ter-se-ão 
estabelecidos preceitos e mandamentos constitucionais duradouros. A emenda substitutiva que ora 
se apresenta relativamente aos Títulos VIII e IX visa a justamente alcançar esse propósito, ou seja, 
dar tratamento constitucional aos assuntos, deixando à legislação infraconstitucional discipliná-los 
com a oportunidade que as condições sociais aconselharem e permitirem. 
Se o princípio da legalidade se exprime na máxima “suporta a lei que fizeste”, devendo-se, quando 
seu cumprimento se revela inoportuno e inconveniente, revogá-la, é prudente a até sensato mesmo 
que não se regule no texto constitucional, que se quer duradouro, a matéria que deva ser objeto da 
legislação ordinária. 
A emenda ora proposta teve em mira, sem discutir o mérito das normas constantes do Anteprojeto, 
eliminar tantas quantas não devam ter tratamento em sede constitucional, por impropria, 
desaconselhável e prejudicial.  
Não se trata de opção por Constituição sintética ou analítica, trata-se, isso sim, de opção por texto 
constitucional que viabilize o desenvolvimento econômico-social do País e não o emperre e o 
desestimule com um discurso inalcançável que com o tempo, possa enrijecer todo um sistema que se 
pretende ideal e passe a apresentar sinais típicos de esclerosamento. O desdobramento normativo 
dos princípios e diretrizes constitucionais deve fazer-se através da legislação ordinária que reflita as 
necessidades dos novos tempos. Não há de ser no texto constitucional, por exemplo, que se deva 
desobrigar o idoso do pagamento da tarifa de transporte coletivo de passageiros urbanos, como se 
faz com as disposições do art. 430, do Anteprojeto. 
A emenda substitutiva apresentada, sem desfigurar os nobres propósitos que inspiraram os textos 
emendados, apenas lhes dá a justa medida que, a nível constitucional, devem ter.  
No pertinente às disposições constantes dos arts. 377 a 399 do Anteprojeto, que cuidam da educação 
e cultura e, decreto, reproduzem compromissos assumidos na campanha eleitoral ou as aspirações 
de técnicos da área, num e noutro caso sem qualquer pertinência com o tratamento constitucional, 
devem ser substituídas pelo que, a respeito, consta do texto da Constituição em vigor arts. 176 a 180) 
com algumas adaptações, que é uma repetição, com ligeiras alterações, dos arts. 166 a 175 da 
Constituição de 1946, os quais também repetiram os arts. 148 a 158 da Constituição de 1934, com 
pequenas modificações. Aliás, bem o disse Salomão com sua sabedoria: não há nada de novo sob o 
sol. Os acréscimos feitos no Anteprojeto já constam da legislação ordinária, seja quanto às 
universidades, seja quanto ao desporto ou turismo, aliás, com tratamento normativo adequado que, 
se retificações necessita, devem ser processadas pela via ordinária e, não, pela constitucional, como 
impropriamente se propugna no Anteprojeto.  
No tocante ao CAPÍTULO II – DOS TRABALHADORES, cumpre observar, segundo o lúcido 
magistério do festejado mestre MAURI MASCARO NASCIMENTO, que os direitos coletivos do 
trabalhador devem ser tratados de forma sistemática que permita, como é predominante nas 
Constituições, a declaração de princípios básicos com a indicação dos meios a serem utilizados para 
a sua consecução.  
Esses princípios dispõem sobre a estrutura fundamental das relações de trabalho abrangendo a 
organização sindical e a integração do trabalhador na empresa.  
A organização sindical nos modelos democráticos é livre como pressuposto do fortalecimento das 
bases sindicais e autenticidade de representação dos interesses profissionais e econômicos.  
A autonomia dos sindicatos perante o Estado e a liberdade de administração dos seus problemas 
internos é a orientação resultante das decisões do Comitê de Liberdade Sindical da Organização 
Internacional do Trabalho. “Embora os trabalhadores possam ter interesse em evitar que se 
multipliquem as organizações sindicais não deve ser imposta mediante intervenção do Estado pela 
via legislativa, pois dita intervenção é contrária ao princípio enunciativa, pois dita intervenção é 
contrária ao princípio enunciativo nos artigos 2 e 11 da Convenção n° 87”. A Comissão de Peritos em 
Aplicação de Convenções e Recomendações da OIT assinalou que existe uma diferença fundamental 
quando as garantias estabelecidas para a liberdade sindical e a proteção do direito de sindicalização 
decorrem de monopólio sindical mantido pela lei e as situações de fato nas quais as organizações 
sindicais se agrupam voluntariamente sem que essa união resulte, direta ou indiretamente, de 
disposições da lei. É preferível, segundo a OIT, que os sindicatos se unam por iniciativa própria e não 
por força de decisão do Estado (in, La Libertad Sindical, OIT, 3ª. Ed., 1985, pág. 48).  
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Numa sociedade pluralista o direito de constituição de sindicatos não pode ser monopolizado, sem 
perda da autêntica representatividade dos trabalhadores, pelo sindicato único na categoria que é 
inconciliável com o direito do trabalhador e do empregador, de escolher as formas e níveis de 
organização pelas quais livremente optar em cada caso, único meio de afastar o sindicalismo 
brasileiro dos defeitos originários de origem. 
Os modelos sindicais democráticos são espontâneos e informais, exatamente para que da auto-
organização deliberada pelos próprios interlocutores sociais resulte a unidade ou a pluralidade em 
cada âmbito de interesses grupais, como decorrência da natural iniciativa dos trabalhadores e 
empregadores e nunca por imposição do Estado. 
Assim, a Constituição deve garantir a liberdade sindical e fixar princípios mínimos que permitam a sua 
realização como o direito de constituição e de administração de sindicatos, o direito de negociação 
coletiva e o direito de greve, deixando para a lei e Acordos Coletivos a complementação dessas 
diretrizes constitucionais.  
Sublinhe-se que a integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa é a forma 
utilizada pelos países democráticos para reduzir a conflitividade nas disputas entre o capital e o 
trabalho, forma de prevenção ou composição das divergências segundo o princípio do consenso 
tendo como base a negociação.  
Para esse fim, a empresa moderna, voltada não apenas para fins econômicos mas, também, sociais, 
é o cenário onde as questões trabalhistas são equacionadas pela via do acordo que permite a 
adequada solução de problemas até hoje não resolvidos pela via impositiva da lei, como a 
representação dos trabalhadores e a instituição de mecanismos intra-empresariais de conciliação, 
formas que dão a maior eficácia à fiscalização dos direitos do trabalhador pelos seus órgãos de 
representação, e abreviam a solução dos conflitos, pela conciliação extrajudicial.  
A greve não é um simples fato social, mas um direito, como tal previsto na ordem jurídica que deve 
respaldá-lo, salvo quando contrariar o interesse público ou da sociedade. Por maior que seja a sua 
defesa pelos sistemas jurídicos, em todos, sem exceção, a grave sofre limitações, através da lei, da 
jurisprudência, de ação direta do Poder Executivo ou de auto-regulamentação dos sindicatos com as 
cláusulas de paz social inseridas nos contratos coletivos de trabalho. 
Em Portugal, apesar dos dispositivos da Constituição assegurando aos trabalhadores a definição do 
âmbito de interesses a defender através da greve, a legislação ordinária é restritiva quanto à greve 
nas atividades essenciais.  
De outra parte, a Constituição Federal deve garantir apenas os direitos básicos dos trabalhadores, 
sem entrar em detalhes próprios da legislação ou das convenções ou acordos coletivos entre 
sindicatos e empresas.  
Há países que não consideram fundamental incluir na Constituição normas sobre relações de 
trabalho. A Constituição dos Estados Unidos (1787) que, de um modo geral, não tem sofrido 
modificações desde a sua proclamação, embora acrescentada de algumas emendas, silencia sobre 
questões trabalhistas.  
Em outros países, os direitos trabalhistas são incluídos na Constituição, com maior amplitude como 
no México (1917) e Portugal (1976) ou de modo sintético como na Itália (1947) e Espanha (1978).  
O Brasil tem um sistema de relações do trabalho excessivamente regulamentado e em prejuízo da 
ampliação das negociações sindicais com os empregadores.  
O propósito, por todos comungado, do resgate à pobreza tem levado, até agora, a Assembleia 
Nacional Constituinte, a transformar um texto básico, como deve ser a Constituição, em repositório 
das supostas aspirações manifestadas, o que levar à crescente publicitação dos direitos trabalhistas 
em desacordo com as perspectivas modernas de liberdade e autonomia do modelo democrático de 
relações do trabalho.  
A Constituição, como compromisso não apenas político, mas também jurídico diante da Nação e 
cultural perante a história e os outros povos, não pode ser afastada dos parâmetros próprios que a 
informam, o que ressalta a necessidade de distinguir entre matéria constitucional e outros temas que 
não tem essa natureza. 
A presente proposta tem por finalidade dar atendimento aos imperativos acima indicados e para esse 
fim parte do pressuposto segundo o qual os direitos criados ou que vem sendo disciplinados através 
de leis ordinárias e que não tenham a natureza de princípios gerais, não devem ser incluídos na 
Constituição para que se efetivem. É manifesta a inocuidade da repetição do mesmo tema, em nível 
de lei ordinária e de lei constitucional quando as modificações que eventualmente se fizerem 
necessárias podem resultar de providencias do legislador ordinário. 
Dentro dessa ordem de ideias, a Emenda propõe a supressão dos seguintes dispositivos do artigo 14: 
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a) “VI – irredutibilidade de salário ou vencimento”. É garantida pela CLT arts. 117 e 468 

excepcionando os casos de força maior (art. 501 § 2°) e de negociação entre sindicato e a 
empresa (Lei n° 4923 de 1965); 

b) “VII – garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário mínimo, além de remuneração variável 
quando esta ocorrer.”  

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

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

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

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

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

f) “XII – salário-família aos dependentes dos trabalhadores de baixa renda.”  
O salário-família já é assegurado por lei ordinária (Lei n° 4266, de 1963) sendo desnecessária a sua 
garantia devem resultar de lei ordinária. 

g) “XIV – proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de empregados brasileiros, em todas as 
empresas e em seus estabelecimentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente 
familiar.”  

A nacionalização do trabalho com a proporção mínima de empregados brasileiros nas empresas e 
estabelecimentos para defesa da mão-de-obra nacional diante da estrangeira não é matéria da 
Constituição e já redigida por lei ordinária (CLT art. 352 a 371). 

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

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

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

j) “Art. 15 – São assegurados à categoria dos empregadores domésticos, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, os direitos previstos nos itens IV, VI, IX, X, XII, XVI, 
XVIII, XXII, XXV e XXVIII do art. 14, bem como a integração à previdência social e avido 
prévio de despedida, ou equivalente em dinheiro.  
Parágrafo único. É proibido o trabalho, doméstico de menores estranhos à família em regime 

de gratuidade”. 
A proteção jurídica ao trabalhador doméstico se faz através de lei ordinária (Lei n° 5889, de 
11.12.1972). Os avanços sociais que se fazem convenientes nessa área devem compatibilizar as 
necessidades do trabalhador e as possibilidades do empregador, equilíbrio que, uma vez rompido, 
resultará em excessiva proteção prejudicial ao próprio trabalhador.  
Há quatro questões que merecem uma referência especial: a duração da jornada de trabalho, a 
estabilidade no emprego, a fixação do salário mínimo e a locação de mão-de-obra.  
A fixação do salário-mínimo pelo Poder Legislativo não é solução capaz de permitir a elevação do seu 
valor, sabida a sua implicação no conjunto da economia e a necessidade de estudos técnicos 
precedentes à sua fixação. O Poder Executivo dispõe de melhores condições para, através de 
Decretos, fixar o valor do salário-mínimo.  
A semana de 48 (quarenta e oito) horas é a regra nos países da América Latina como se vê através 
do levantamento, elaborado pela Organização Internacional do Trabalho e publicado com o título de 
“La Jornada Extraordinária em América Latina” – (1986) indicando que essa é a jornada normal geral 
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na Argentina na (Lei 11544), Bolívia, Chile, Colômbia (Código, art. 161), Costa Rica (Constituição, art. 
58 e Código, art. 136), Haiti, México (Constituição, art. 123, §§ I e IV e Lei Federal do Trabalho, 
artigos 8 e 69), Nicarágua, Panamá (Constituição, art. 65 e Código art. 31), Paraguai, Peru 
(Constituição, art. 44), Uruguai (Lei n° 5350, arts. 1 e 3 e D. de 29.10.57) Venezuela (Constituição, 
art. 86), sendo raros os países latino-americanos com jornadas menores.  
Não sendo o Brasil altamente industrializado não se justifica, especialmente no atual contexto 
econômico, a redução da duração diária por lei, nada impedindo, no entanto, a negociação direta 
entre os interlocutores sociais.  
A polêmica sobre a estabilidade no emprego deve ser superada através de formula intermediária que 
permita a justa composição entre a pretensão dos trabalhadores de estabilidade e a exigência do 
empregador de absoluta disponibilidade de mão-de-obra. 
A forma intermediária é a prevista pela Convenção n° 158, da Organização Internacional do Trabalho 
que, sem impedir a dispensa do trabalhador, estabelece uma disciplina capaz de ordenar a ruptura do 
contrato de trabalho com um procedimento que confere certas garantias ao trabalho. Exemplifique-se 
com a conveniência da obrigatoriedade de um plano de dispensas coletivas determinadas por causas 
econômicas, a ordem preferencial de dispensas de modo a resguardar os trabalhadores mais idosos, 
com maiores encargos familiares etc, medidas que a lei ordinária deve especificar e que não devem 
ser resolvidas em nível da Constituição. 
Daí a fórmula que proporciona essa solução, como a proposta, deixando-se para o legislador 
ordinário a decisão sobre a amplitude de proteção.  
A contratação de serviços de terceiros não prejudica o trabalhador na medida em que a lei ordinária 
garanti-lo com os mesmos direitos do empregado em geral e desde que venha a impedir essa 
contratação para atender às necessidades permanentes do tomador de serviços.  
A proibição da atividade econômica em questão reduziria a oferta de emprego em detrimento dos 
próprios trabalhadores e não é a solução para os casos de abusos.  
 
   EMENDA:03615 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 310.  
Modifica a redação do artigo 310 do Anteprojeto:  
"Art. 310 - O Estado, como agente normativo e  
regulador da atividade econômica, exercerá  
processo de planejamento permanente e abrangente  
ao qual se subordinarão os planos e orçamentos ao  
setor público, representativos do planejamento  
imperativo e os instrumentos de política  
econômica, controle e fiscalização de indução do  
setor privado." 
Justificativa: 
A função de planejamento está diluída por vários títulos e capítulos, não adquirindo a densidade que 
sua importância requer, comprometendo assim sua compulsividade e operacionalidade e, por vias de 
consequência, sua eficácia. A forma como se menciono no artigo 310 é muito tênue, não lhe dando o 
necessário destaque. Por outro lado, é de fundamental importância deixar claro que a função de 
planejamento não deve ser confundida com a elaboração de planos, mas que é um processo 
permanente que deve compreender a globalidade estratégica do sistema econômico e de 
responsabilidade de toda a sociedade, e principalmente do Estado. É importante subordinar planos e 
orçamentos públicos, bem como instrumentos de política econômica, controle e fiscalização ao 
planejamento, como garantia de que este passe a influenciar a realidade de forma definitiva, deixando 
de ser discursivo para se tornar operativo, efetivo e responsável. 
Parecer:   
   A proposta estipula nova redação para o art. 310; difere da constante do Anteprojeto, sobretudo por 
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restringir, de forma inadequada, a função normativa e reguladora do Estado ao exercício do processo 
de planejamento. Ademais, define um detalhamento para esta atividade não recomendável a um texto 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03758 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCELO CORDEIRO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Inserir § 3o. no Art. 310.  
Art. 310 - § 3o. - A lei apoiará e estimulará  
as empresas que invistam em pesquisa, criação de  
tecnologia adequada ao país, formação e  
aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que  
pratiquem sistemas de remuneração onde o  
empregado, receba, desvinculada do salário,  
participação nos ganhos econômicos resultantes da  
produtividade do seu trabalho. 
Justificativa: 
É de todo necessário o estímulo às carências nacionais, como a pesquisa e a criação de tecnologia 
adequada ao país e também a prática de sistemas que visem ao treinamento e aperfeiçoamento dos 
recursos humanos e estímulos novos, além do salário, que motivem um patamar de qualidade e 
eficiência do trabalho. A participação nos ganhos de produtividade e nos resultados econômicos do 
trabalho será uma forma de democratização dos lucros e de alta eficácia na produtividade das 
empresas, fortalecendo o seu poder de atuação pela harmonia do trabalho e capital, obtida pela 
repartição de resultados. 
   
   EMENDA:04239 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   "Art. 310 - ................................  
............................................  
§ 1o. Respeitadas as exceções previstas  
nesta Constituição, é vedada a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, cabendo à lei  
fixar as penalidades. 
Justificativa: 
Preferimos a redação ora sugerida por considerar que tais práticas devem ter vedação expressa no 
texto constitucional ao contrário do texto do anteprojeto onde se lê que “a lei suprimirá”. 
   
   EMENDA:04385 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 310, § 2o.  
Inclua-se, no Artigo 310, o seguinte § 2o.,  
renumerando-se o atual § 2o. do anteprojeto, para § 3o.:  
Art. 310. ..................................  
§ 2o. As pequenas e micro empresas não serão  
atingidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
tributária, comercial ou administrativa, exceto  
quando nelas expressamente mencionadas, para  
assegurar-lhes tratamento adequado. 
Justificativa: 
Ao fazer a compatibilização do texto aprovado pela Comissão Temática da Ordem Econômica, o 
Relator omitiu o dispositivo em tela. A matéria está relacionada com a defesa que se pretende dar às 
pequenas e microempresas no que diz respeito ao tratamento tributário, comercial ou administrativo. 
Principalmente, em período de crise, como o que estamos atualmente atravessando, onde o poder 
público entra como agente regulador da atividade econômica. 
Parecer:   
   Com a presente emenda o seu ilustre autor pretende restabelecer, com acréscimos, o parágrafo 2o. 
do art. 6o. do Anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem Econômica, o qual preceitua  
que "as pequenas e microempresas não serão atingidas por normas federais, estaduais e municipais 
que versem matéria de natureza tributária, comercial ou administrativa, exceto quando nelas 
expressamente mencionadas, para assegurar-lhes tratamento adequado.  
Entendemos que, em relação à matéria tributária, verifica-se incompatibilidade entre o dispositivo 
proposto e o artigo 272, pois este remete à lei complementar o disciplinamento do tratamento 
diferenciado relativamente à cobrança de impostos federais e estaduais ou a sua não-incidência, 
enquanto a emenda sugerida concede às pequenas e às microempresas ampla e irrestrita imunidade 
em relação às normas federais, estaduais e municipais que tratam não só de matéria tributária mas 
também de matéria comercial e administrativa.  
Desse modo, não obstante a ressalva constante do final da emenda, afigura-se-nos inconveniente e 
mesmo temerária a amplitude do tratamento que se propõe em favor das pequenas e microempresas, 
pois, se concedido, tal tratamento viria dar- lhes vantagens que, em relação às demais empresas, 
representariam injustificáveis privilégios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04660 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS PFL/CE 
Texto:   
   Emenda de adequação  
Inclua-se no art. 310, do anteprojeto da  
Comissão de Sistematização, o § 2o. do art. 6o. do  
anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem Econômica,  
no seguinte teor:  
"As pequenas e as microempresas não serão  
atingidas por normas federais, estaduais e  
municipais que versem matéria de natureza  
trabalhista, exceto quando nelas expressamente  
mencionadas, para assegurar-lhes tratamento  
adequado." 
Justificativa: 
O parágrafo a ser incluído não colide com o teor do art. 272, do Anteprojeto da Comissão de 
Sistematização, que trata exclusivamente do aspecto tributário. Com este novo parágrafo pretende-
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se, acima de tudo, proteger as pequenas empresas de legislação genérica que lhes poderá acarretar 
ônus insuportáveis, sem que este tenha sido a intenção do legislador. 
Parecer:   
   Com a presente emenda o seu ilustre autor pretende restabelecer, com acréscimos, o parágrafo 2o. 
do art. 6o. do Anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem Econômica, o qual preceitua  
que "as pequenas e microempresas não serão atingidas por normas federais, estaduais e municipais 
que versem matéria de natureza tributária, comercial ou administrativa, exceto quando nelas 
expressamente mencionadas, para assegurar-lhes tratamento adequado.  
Na justificação da emenda, afirma-se que o dispositivo acima transcrito não colide com o teor do art. 
272 do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, porquanto este trata apenas do aspecto 
tributário.  
Entendemos que, em relação à matéria tributária, verifica-se incompatibilidade entre o dispositivo 
proposto e o referido artigo 272, pois este remete à lei complementar o disciplinamento do tratamento 
diferenciado relativamente à cobrança de impostos federais e estaduais ou a sua não-incidência, 
enquanto a emenda sugerida concede às pequenas e às microempresas ampla e irrestrita imunidade 
em relação às normas federais, estaduais e municipais que tratam não só de matéria tributária mas 
também de matéria trabalhista, previdenciária, comercial e administrativa.  
Desse modo, não obstante a ressalva constante do final da emenda, afigura-se-nos inconveniente e 
mesmo temerária a amplitude do tratamento que se propõe em favor das pequenas e microempresas, 
pois, se concedido, tal tratamento viria dar- lhes vantagens que, em relação às demais empresas, 
representariam injustificáveis privilégios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04754 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do anteprojeto:  
a) o parágrafo único do Art. 404. 
Justificativa: 
O parágrafo é redundante e, portanto desnecessário. A proibição aos monopólios e oligopólios está 
contida no § 1º do Artigo 310 do Anteprojeto que diz: 
“A Lei reprimirá a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer forma de abuso do 
poder econômico, admitidas as exceções previstas nesta Constituição”. 
É princípio geral de direito que a generalidade atinge a particularidade. É dispensável, portanto, no 
capítulo da Comunicação Social, o que já está previsto no título relativo à Ordem Econômica e 
Financeira. 
É a razão da emenda. 
Parecer:   
   O autor propõe a supressão do parágrafo, por estar, a proibição do monopólio e oligopólios contida, 
de modo genérico no § 1o. do art. 310.  
O art. 310, em seu parágrafo primeiro, apresenta restrição de caráter genérico, enquanto no 
parágrafo único do art. 404, a restrição é específica à matéria. Por este motivo decide o  
relator por manter o artigo. 
   
   EMENDA:04967 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 310, a  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 75  

 

seguinte redação:  
Artigo 310 -  
§ 1o. - É vedada a formação de  
monopólio, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
exceções previstas nesta constituição, cabendo à  
lei fixar as penalidades. 
Justificativa: 
A modificação tem a finalidade de tornar explícito como princípio constitucional a proibição de tais 
práticas, deixando que a lei estabeleça as penalidades aos diferentes graus de abuso do poder 
econômico. 
Parecer:   
   A alteração de redação proposta para o parágrafo 1o. do art. 310 não aperfeiçoa o dispositivo do 
Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00053 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda N.  
Incluir no Projeto da Constituição.  
 Da Ordem Econômica e Financeira.  
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica.  
Art. 304 ....................................  
§ 3o. - Estímulo às tecnologias inovadoras e  
adequadas ao desenvolvimento nacional. 
Justificativa: 
Esta redação específica do Anteprojeto parece-nos relevante como princípio, especialmente, quanto 
à edição de leis ordinárias em matérias outras, tais como, tributária, financiamento público, prioridade 
creditícia, informática, automação industrial, etc. Esta emenda, vem, certamente, à nível de 
aprimoramento em busca de um, cada vez melhor, desenvolvimento de nosso País. 
Parecer:   
   É pertinente ao texto constitucional estabelecer os preceitos gerais que devem orientar a atividade 
normativa e reguladora do estado, e não a definição de segmentos setoriais, ou mesmo de aspectos 
particulares, objeto de promoção estatal, como pretende a proposição em análise.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00105 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 304 DO PROJETO.  
Inclua-se no Art. 304 do Anteprojeto.  
Art. 304 ....................................  
§ 3o. - ÀS EMPRESAS PRIVADAS COMPETE, COM O  
ESTÍMULO E O APOIO DO ESTADO, ORGANIZAR E EXPLORAR  
AS ATIVIDADES ECONÔMICAS. 
Justificativa: 
Na participação direta do Estado na produção ou na circulação de bens e serviços há que fazer 
distinção entre setores que, pela própria característica, ou mesmo por tradição, seriam mais 
apropriados no atual estágio de desenvolvimento econômico no País, deixar ao Estado a 
responsabilidade de sua administração, cabendo à iniciativa privada um papel complementar. São os 
setores ditos de infraestrutura econômica, como a produção e transmissão de energia, os sistemas 
portuários, viários, de telecomunicações, de metrô, de água e esgotos, postais, etc.. Também poderia 
ser incluído neste grupo os setores com o caráter de monopólio de Estado por questões de 
segurança nacional. 
A participação direta do Estado nos demais setores da economia, com base no argumento da 
incapacidade do setor privado, como consta na atual Constituição, é hoje inteiramente dispensável. 
O argumento tinha validade no passado, porém, com o desenvolvimento econômico verificado, com o 
fortalecimento do setor privado, com a estruturação do sistema financeiro e do mercado de capitais, o 
mesmo não tem procedência. Muitas das Experiências de participação direta do Estado, utilizando 
recursos dos contribuintes, têm sido desastrosas. Essas participações têm sido responsáveis por 
parcelas significativas do déficit do setor público e continuará a exigir novos fluxos de recursos de 
contribuintes, e em detrimento de investimentos do Estado em áreas que são de sua inteira 
responsabilidade. Além disso, o surgimento do Estado empresário em determinados setores da 
economia em geral inibe a iniciativa do setor privado, que não raras vezes encontra-se em situação 
de inferioridade em termos de competição, pois, enquanto que para empresas privadas os recursos 
financeiros sempre têm um custo, para o empreendimento estatal os recursos são originários do 
Tesouro Nacional, portanto sem custo financeiro, sem falar no tratamento diferenciado que 
instituições governamentais em geral dispensam à empresas privadas e à empresa estatal. 
Portanto devem ser rigidamente limitadas novas participações do Estado. 
Parecer:   
   O acréscimo pretendido é desnecessário visto que no caput do artigo está expresso que o Estado 
exercerá funções de incentivo.  
Desnecessário também marcar o texto constitucional para definir competência às empresas privadas 
na organização e exploração das atividades econômicas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00217 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 1o. do art. 304  
O § 1o. do art. 304 passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, cartéis e toda e qualquer forma de  
abuso do poder econômico, admitidas as exceções  
previstas nesta Constituição. 
Justificativa: 
A supressão do termo “oligopólios” resulta da constatação de que a economia moderna é tipicamente 
oligopolizada. Não é a existência de oligopólios em si origem do abuso do poder econômico. O 
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oligopólio é uma expressão do poder econômico. E a legislação brasileira não é contrária ao poder 
econômico, mas, e somente, contrária ao abuso do poder econômico. 
Neste aspecto, pode-se inspirar tanto na Constituição de 1946 (Art. 148) quanto na de 1967 (Inciso VI 
do art. 157), que omitem a expressão “oligopólio”. 
Parecer:   
   A ideia de repressão a abuso do poder econômico sob formas que visem a eliminar concorrência e 
dominar mercados, e que resulte em prejuízo do consumidor, ou em lucro exagerado da empresa, 
está adequadamente atendida pelo texto do projeto. Pela aprovação parcial, nos termos do 
substitutivo. 
   
   EMENDA:01798 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 304, a seguinte redação:  
Artigo 304 - § 1o. - É vedada a formação de  
monopólio, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
exceções previstas nesta constituição, cabendo à  
lei fixar as penalidades. 
Justificativa: 
A modificação tem a finalidade de tornar explícito como princípio constitucional a proibição de tais 
práticas, deixando que a lei estabeleças as penalidades aos diferentes graus de abuso do poder 
econômico. 
Parecer:   
   A alteração de redação proposta pela Emenda é inócua.  
Quando se diz que a "lei reprimirá a formação de monopólios, etc", conforme a redação original do 
dispositivo, já está implícito que a lei haverá de ser instrumentalizar, visando à sua eficácia, e, neste 
caso, preverá as penalidades fiscais,  
tributárias, administrativas, ou outras, de iniciativa do legislador ordinário.  
Ficamos, desta maneira, com o dispositivo, com a redação dada no Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02003 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título VIII, da Ordem Econômica  
e Financeira, Cap. I, art. 304, parágrafo 1o. a seguinte emenda:  
- A lei reprimirá a formação de monopólios,  
oligopólios, cartéis e toda e qualquer forma de  
exploração econômica com exceção das estatais. 
Justificativa: 
Tal proposição visa adotar a lei complementar futura do poder de reprimir todo e qualquer forma de 
abuso de poder econômico. 
Parecer:   
   A expressão exploração econômica, só no contexto da formação predatória e anti-social de 
monopólio, oligopólios e cartéis danosos ao interesse público, se confunde com abuso do  
poder econômico. De mais a mais, tendo em vista o caráter abrangente de um texto constitucional, 
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vale mencionar genericamente toda e qualquer forma desse tipo de abuso, que tenha  
por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência ou aumentar arbitrariamente os 
lucros.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02275 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 304, do Anteprojeto da  
Comissão de Sistematização, o § 2o. do art. 6o. do  
Anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem Econômica,  
no seguinte teor:  
"As pequenas e as microempresas não serão  
abrangidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
trabalhista, previdenciária, tributária, comercial  
ou administrativa, exceto quando nelas  
expressamente mencionadas, para assegurar-lhes  
tratamento adequado." 
Justificativa: 
O parágrafo a ser incluído não colide com o teor do art. 272, do Anteprojeto da Comissão de 
Sistematização, que trata exclusivamente do aspecto tributário. Com este novo parágrafo pretende-
se, acima de tudo, proteger as pequenas empresas de legislação genérica que lhes poderá acarretar 
ônus insuportáveis, sem que esta tenha sido a intenção do legislador. 
Parecer:   
É preferível, ao invés de um raciocínio por exclusão, dar às microempresas e às empresas de 
pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, incentivando-as em todas as suas fases, por 
intermédio de um conjunto de medidas de proteção, definidas em lei complementar.  
Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:02583 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 304, a seguinte redação:  
Artigo 304 - § 1o. - É vedada a formação de  
monopólio, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
exceções previstas nesta constituição, cabendo à  
lei fixar as penalidades. 
Justificativa: 
A modificação tem a finalidade de tornar explícito como princípio constitucional a proibição de tais 
práticas, deixando que a lei estabeleça as penalidades aos diferentes graus de abuso do poder 
econômico. 
Parecer:   
   A repressão ao abuso do poder econômico, providenciada por meio de ação administrativa, está 
implícito, só se completa com as sanções penais sobre o infrator, sob pena de ensejar a prática da 
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atividade que se busca coibir.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03420 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 304.  
Modifica a redação do artigo 304 do projeto:  
"Art. 304 - O Estado, como agente normativo e  
regulador da atividade econômica, exercerá  
processo de planejamento permanente e abrangente  
ao qual se subordinarão os planos e orçamentos ao  
setor público, representativos do planejamento  
imperativo e os instrumentos de política  
econômica, controle e fiscalização de indução do  
setor privado." 
Justificativa: 
A função de planejamento está diluída por vários títulos e capítulos, não adquirindo a densidade que 
sua importância requer, comprometendo assim sua compulsividade e operacionalidade e, por vias de 
consequência, sua eficácia. A forma como se menciono no artigo 304 é muito tênue, não lhe dando o 
necessário destaque. Por outro lado, é de fundamental importância deixar claro que a função de 
planejamento não deve ser confundida com a elaboração de planos, mas que é um processo 
permanente que deve compreender a globalidade estratégica do sistema econômico e de 
responsabilidade de toda a sociedade, e principalmente do Estado. É importante subordinar planos e 
orçamentos públicos, bem como instrumentos de política econômica, controle e fiscalização ao 
planejamento, como garantia de que este passe a influenciar a realidade de forma definitiva, deixando 
de ser discursivo para se tornar operativo, efetivo e responsável. 
Parecer:   
   O texto sugerido é redundante, não melhorando a redação do constante no projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03554 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCELO CORDEIRO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Inserir § 3o. no Art. 304:  
Art. 304 - § 3o. - A lei apoiará e estimulará  
as empresas que invistam em pesquisa, criação de  
tecnologia adequada ao país, formação e  
aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que  
pratiquem sistemas de remuneração onde o  
empregado, receba, desvinculada do salário,  
participação nos ganhos econômicos resultantes da  
produtividade do seu trabalho. 
Justificativa: 
É de todo necessário o estímulo às carências nacionais, como a pesquisa e a criação de tecnologia 
adequada ao país e também a prática de sistemas que visem ao treinamento e aperfeiçoamento dos 
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recursos humanos e estímulos novos, além do salário, que motivem um patamar de qualidade e 
eficiência do trabalho. A participação nos ganhos de produtividade e nos resultados econômicos do 
trabalho será uma forma de democratização dos lucros e de alta eficácia na produtividade das 
empresas, fortalecendo o seu poder de atuação pela harmonia do trabalho e capital, obtida pela 
repartição de resultados. 
Parecer:   
   A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto, 
pela eliminação de expressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma forma que 
contenha o princípio do direito, como o fez o Projeto de Constituição, sem, entretanto, estender-se em 
aspectos que qualificam a matéria e que são pertinente à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03992 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao § 1o, do art. 304, do Projeto.  
"Art. 304  
§1o.- Respeitadas as exceções previstas nesta  
Constituição, é vedada a formação de monopólios,  
oligopólios, cartéis e toda e qualquer forma de  
abuso do poder econômico, cabendo à lei fixar as  
penalidades. 
Justificativa: 
Preferimos a redação ora sugerida por considerar que tais práticas devem ter vedação expressão no 
texto constitucional ao contrário do texto do anteprojeto onde se lê que “a lei suprimirá”. 
Parecer:   
   As restrições a monopólios só podem ser estabelecidas, de forma adequada, através de legislação 
ordinária. Em primeiro lugar pela existência dos monopólios estatais. Em segundo lugar, porque as 
concessões para prestação de serviços públicos geralmente são feitas em regime de monopólio. E 
finalmente porque, na exploração de determinadas atividades econômicas, as dimensões de mercado 
criam uma situação de monopólio natural.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04123 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 304, § 2o.  
Inclua-se, no Artigo 304, o seguinte § 2o.,  
renumerando-se o atual § 2o. do anteprojeto, para § 3o.:  
Art. 304. ..................................  
§ 2o. As pequenas e micro empresas não serão  
atingidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
tributária, comercial ou administrativa, exceto  
quando nelas expressamente mencionadas, para  
assegurar-lhes tratamento adequado. 
Justificativa: 
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Ao fazer a compatibilização do texto aprovado pela Comissão Temática da Ordem Econômica, o 
Relator omitiu o dispositivo em tela. A matéria está relacionada com a defesa que se pretende dar às 
pequenas e micro empresas no que diz respeito ao tratamento tributário, comercial ou administrativo. 
Principalmente, em período de crise, como o que estamos atualmente atravessando, onde o poder 
público entra como agente regulador da atividade econômica. 
Parecer:   
   Não nos parece apropriado incluir no texto constitucional qualquer relação que compreenda 
medidas que assegurem tratamento adequado às pequenas e micro empresas, desde que dessa  
forma, impede-se que a lei ordinária possa refletir variações de conjuntura cujos efeitos se façam 
sentir no âmbito dessas entidades econômicas.  
Por outro lado, cremos ser bastante estabelecer como um princípio da ordem econômica, tratamento 
diferenciado para as empresas nacionais de pequeno porte.  
Pela Aprovação Parcial. 
   
   EMENDA:04317 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda de adequação  
Inclua-se como § 3o. no art. 304, do Projeto  
da Comissão de Sistematização, o § 2o. do art. 6o.  
do anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem  
Econômica, no seguinte teor:  
"As pequenas e as microempresas não serão  
atingidas por normas federais, estaduais e  
municipais que versem matéria de natureza  
trabalhista, previdenciária, tributária, comercial  
ou administrativa, exceto quando nelas  
expressamente mencionadas, para assegurar-lhes  
tratamento adequado." 
Justificativa: 
O parágrafo a ser incluído não colide com o teor do art. 272, do Anteprojeto da Comissão de 
Sistematização, que trata exclusivamente do aspecto tributário. Com este novo parágrafo pretende-
se, acima de tudo, proteger as pequenas empresas de legislação genérica que lhes poderá acarretar 
ônus insuportáveis, sem que este tenha sido a intenção do legislador. 
Parecer:   
   O título referente ao Sistema Tributário deverá estipular a imunidade tributária para empresas de 
pequeno porte, o que se justifica dado o papel relevantes dessas empresas na economia nacional.  
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04615 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 304  
Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 304, a  
seguinte redação:  
Artigo 304 - § 1o. - É vedada a formação de  
monopólio, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
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forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
exceções previstas nesta constituição, cabendo à  
lei fixar as penalidades. 
Justificativa: 
A modificação tem a finalidade de tornar explícito como princípio constitucional a proibição de tais 
práticas, deixando que a lei estabeleça as penalidades aos diferentes graus de abuso do poder 
econômico. 
Parecer:   
   À lei cabe reprimir a formação de monopólio, oligopólio cartéis e toda e qualquer forma de abuso do 
poder econômico. Quer dizer, reprime-se porque é vedado, e na medida em que há a repressão, 
decorrem daí as penalidades.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:06669 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 304 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
" § 1o. A lei reprimirá a formação de  
monopólios privados, oligopólios, cartéis,  
conglomerados financeiros, e toda e qualquer forma  
de abuso do poder econômico." 
Justificativa: 
Esta emenda de Plenário pretende sejam reprimidas as formações de conglomerados financeiros 
além das já previstas pelo referido parágrafo na medida que representam abuso do poder econômico. 
Parecer:   
   A Emenda pretende incluir os chamados conglomerados financeiros no rol dos monopólios, 
oligopólios, cartéis e outras formas de abuso do poder econômico. Data vênia, entendemos que a 
natureza de um conglomerado financeiro é bastante distinta da de um cartel, ou um oligopólio.  
Na realidade, existem momentos críticos da conjuntura econômica e financeira de um país em que 
seja, mesmo, necessário, estimular fusões, incorporações ou outras formas de agigantamento de 
empresas.  
Ademais, os princípios que se propõem para nortear a ordem econômica do País não apontam 
preconceitos contra o tamanho das empresas. E nem o poderia, ressalvadas caso especiais  
de estímulo às microempresas e pequenas empresas: um dos postulados sadios do capitalismo é a 
economia de escala, que permite baratear custos e beneficiar o consumidor, em última instância. 
Observe-se, ademais, que o incentivo à pequena empresa tem por objetivo dar-lhe os meios 
necessários para que ela possa se tornar grande.  
Somos, assim, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:06753 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo 1o, do  
art. 304, do capítulo I, Título VIII, do projeto Constituição:  
"A lei reprimirá a formação de monopólios,  
oligopólios, cartéis e toda e qualquer forma de  
abuso do poder econômico, admitidas as exceções  
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previstas nesta Constituição, e punirá severamente  
a prática de superfaturamento de importação e  
subfaturamento de exportação." 
Justificativa: 
São incalculáveis os prejuízos que o Brasil vem sofrendo nas últimas décadas, em função das 
irregularidades crescentes no que se refere às exportações e importações de bens e serviços. É 
público e notório que empresas multinacionais, objetivando uma maior remessa de divisas para suas 
matrizes, em todas as operações impõem preços fictícios para o bem importado ou exportado, 
sempre em seu favorecimento. Quando suas filiais no Brasil têm que fazer investimentos, ou importou 
qualquer que seja o produto, os preços fixados são sempre superiores ao de mercado, e em caso 
contrário, ou seja, na exportação do produto acabado, esses preços ficam abaixo do desejado. 
Em grande parte das empresas nacionais, o processo e um pouco mais complicado, pois a transação 
é feita sempre através de contratos, que envolvam empresas diferentes. Um lote de mercadoria, por 
exemplo, sai faturado por um preço “x” do Brasil e, quando chega ao exterior, essa mesma 
mercadoria ganha um novo faturamento real e a diferença é paga por fora. O que é pior, essa 
diferença em dólares, quando vem para o Brasil entra clandestinamente, sem nenhum benefício para 
a balança comercial brasileira, e é negociada no mercado paralelo. 
Nosso objetivo é que se estabeleça uma fiscalização rigorosa para que possamos por fim a esses 
desmandos econômicos, que têm profundos reflexos no social, uma vez que esses dólares que 
serviriam para pagar nossa dívida externa acabam beneficiando uma minoria em detrimento do povo 
brasileiro. A punição para esse crime, entendemos que deva ser a mais rigorosa possível. 
Parecer:   
   A punição às práticas de superfaturamento nas importações e subfaturamento nas exportações é 
matéria cuja natureza específica não justifica tratamento a nível de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07029 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCELO CORDEIRO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inserir § 3o. no Art. 304.  
Art. 304 - § 3o. - A lei apoiará e estimulará  
as empresas que invistam em pesquisa, criação de  
tecnologia adequada ao país, formação e  
aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que  
pratiquem sistemas de remuneração onde o  
empregado, receba, desvinculada do salário,  
participação nos ganhos econômicos resultantes de  
produtividade do seu trabalho. 
Justificativa: 
É de todo necessário o estímulo às carências nacionais, como a pesquisa e a criação de tecnologia 
adequada ao país e também a prática de sistemas que visem ao treinamento e aperfeiçoamento dos 
recursos humanos e estímulos novos, além do salário, que motivem um patamar de qualidade e 
eficiência do trabalho. A participação nos ganhos de produtividade e nos resultados econômicos do 
trabalho será uma forma de democratização dos lucros e de alta eficácia na produtividade das 
empresas, fortalecendo o seu poder de atuação pela harmonia do trabalho e capital, obtida pela 
repartição de resultados. 
Parecer:   
   O Projeto, no seu Capitulo da Ciência e Tecnologia, cuida de estimular a capacidade científica e 
tecnológica nacional e, bem assim, as atividades de pesquisa, tudo dentro da filosofia da primeira 
parte da Emenda.  
Já a segunda parte desta Emenda busca estimular e apoiar as empresas que propiciem a seus 
empregados "participação nos ganhos econômicos". Esta segunda parte também fica prejudicada 
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pelo Capítulo dos Direitos Sociais dos Trabalhadores, o qual lhes garante a participação nos lucros. 
Se a participação no resultado econômico da empresa é um direito proposto pela nova Carta Magna, 
não há como privilegiar a empresa que aja em consonância com este princípio.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:07374 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 304 a seguinte redação:  
§ 1o. - Excluídos os Monopólios da União,  
previstos no artigo (...) desta Constituição, não  
serão estabelecidos monopólios estatais, exceto  
por comprovados motivos de segurança nacional, e  
desde que autorizados, por lei complementar,  
indenizando-se, de modo prévio e justo, as  
empresas eventualmente excluídas do setor. 
Justificativa: 
A proposta, enfatizando os princípios da suplementariedade e da paridade de tratamento com as 
empresas privadas, só admite o monopólio em caso de segurança nacional. 
Outrossim, estabelecido o monopólio em setor já ocupado por empresa privada, isto deve importar 
em indenização, prévia e justa, dos particulares atingidos. 
Parecer:   
   O texto do Projeto já contempla a matéria ao definir a forma de intervenção do Estado na Ordem 
Econômica, ficando a Emenda prejudicada. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:08973 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Suprimam-se, no Projeto de Constituição,  
elaborado pela Comissão de Sistematização:  
I - as seguintes expressões:  
a) "fiscais", em seu art. 304, § 2o.;  
b) "fiscais e outros", em seu art. 393;  
c) "fiscais", em seu art. 394, parágrafo único;  
d) "fiscais", em seu art. 421, § 3o.;  
II - o art. 414. 
Justificativa: 
Tratam as disposições acima de incentivos fiscais e de imunidade impositiva. 
Os incentivos fiscais, na vigente Constituição, têm sido concedidos abundantemente pela União, 
interferindo na competência de Estados e Municípios. A orientação que presidiu os trabalhos da 
Constituinte foi no sentido de que o poder de isentar está contido no poder de tributar. Logo, cabe à 
pessoa jurídica de direito público competente para a tributação, examinar as hipóteses de isenções e 
incentivos fiscais, limitando sua concessão aos casos imprescindíveis e afastando-a quando a 
conjuntura não mais recomende o tratamento favorecido. É que, em geral, esse tratamento conflita 
com os princípios de justiça social e capacidade contributiva, consagrados no art. 257, §§ 1º e 2º, do 
próprio Projeto. Com efeito, em geral, os beneficiados pela redução da carga tributária são aqueles 
que possuem disponibilidade financeira para atender os objetivos desejados com a isenção ou o 
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incentivo fiscal. Então, a carga tributária passa a cair exatamente quando a capacidade econômica do 
contribuinte aumenta. 
Por outro lado, a imunidade impositiva somente se justifica quando corresponde à garantia de um 
princípio fundamental da Constituição. Assim a imunidade da União, Estados e Municípios, para 
assegurar a autonomia desses entes; a imunidade dos templos de qualquer culto, para evitar 
restrições à liberdade religiosa; a imunidade dos livres, jornais e periódicos, para resguardar a 
liberdade de imprensa. 
No caso de entidades dedicadas à defesa de recursos naturais e do meio ambiente (art. 414), são 
elas, de ordinário, públicas e, por isso, protegidas pela imunidade recíproca – imunidade da União, 
dos Estados e dos Municípios. Nos demais casos, é recomendável deixar à entidade competente 
para instituir o imposto, afastá-lo, ou não, mediante regra legal isentiva. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda que os incentivos previstos nos artigos 304, § 2o., 393, 394, parágrafo único, e 
421, § 3o., não sejam de natureza fiscal, tendo em vista a melhor distribuição da carga fiscal. 
Também solicita a supressão do art. 414. Em relação ao primeiro dispositivo, entendemos que o 
Projeto seguiu o melhor caminho ao autorizar o incentivo ao fiscal ao cooperativismo, já que a 
legislação específica já dispensa até a cobrança do próprio imposto de renda.  
Com relação ao segundo dispositivo existem procedentes na legislação do imposto de renda em 
matéria de incentivos fiscais e daí pensamos não haver inconveniente na manutenção do texto do 
Projeto, pois e justa a ajuda ao esporte.  
Finalmente, com relação aos demais dispositivos, achamos que a Emenda procede e em lugar do 
exame da exclusão do termo "fiscais", o que deveria haver seria a eliminação de alguns desses 
dispositivos do Projeto, inclusive artigo 414,cabendo, assim, o acolhimento parcial da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09826 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 304.  
- Acrescente-se ao final do Artigo 304 a seguinte expressão:  
"...favorecendo as cooperativas,  
especialmente as de trabalhadores e priorizando a  
pequena atividade econômica". 
Justificativa: 
O favorecimento no tratamento preferencial as cooperativas, e dentro destas as de trabalhadores e 
para com a pequena atividade empresarial devem ser acentuadas. 
Parecer:   
   Apesar da relevância e pertinência do tema proposto, o texto do Projeto de Constituição é mais 
abrangente e preciso, além de apresentar melhor técnica legislativa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10416 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O § 2o. do artigo 304, passará a ter a seguinte redação:  
§ 2o. - A lei disporá sobre o regime das  
sociedades cooperativas, assegurando-lhes  
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liberdade de constituição, atuação em todos os  
ramos da atividade humana, livre administração,  
autocontrole, acesso aos incentivos fiscais e  
formação de seu órgão de representação legal, que  
terá função delegada a arrecadar contribuição para  
o custeio de seus serviços. 
Justificativa: 
A presente propositura, elaborado pela Associação dos Advogados Cooperativistas do Rio Grande do 
Sul tem o apoio institucional de OCB/OCERGS e da Frente Parlamentar do Cooperativismo, merece 
nosso apoio. 
As Constituições de outros países estimulam o sistema cooperativista: Art. 29º, 62º, 65º da Iugoslávia; 
Tchecoslováquia, o Art. 5º, 8º e 11º; na Itália, o Art. 45º; na Espanha, o Art.129º; no URSS, o Art. 24º; 
na Grécia, o Art. 12º e na de Portugal com os Artigos 61º, 80º, 90º, 98º, 100º, 102º e 104º. 
Parecer:   
   Preferimos a redação dada pelo dispositivo, no Projeto, inclusive pela sua generalidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12372 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 304  
Acrescente-se parágrafo ao Art. 304.  
"Art. 304 - ................................  
§ 1o. .............................. 
§ 2o. ............................. 
§ 3o. - O estado estimulará o desenvolvimento  
da indústria farmacêutica nacional, propiciando  
sua auto-suficiência." 
Justificativa: 
No campo econômico é também relevante que o Estado estimule o desenvolvimento da indústria 
farmacêutica nacional, conduzindo-a a autossuficiência, o que será altamente benéfico em favor do 
interesse maior da população. 
Presentemente o País está nas mãos de grupos multinacionais que ocupam cerca de oitenta por 
cento do mercado industrial de medicamentos, com sérias distorções em prejuízos do bolso do 
cidadão e da saúde pública em geral. Basta que se diga que enquanto nos países onde essas 
indústrias mantém suas matrizes o público tem a sua disposição cerca de duzentos produtos, no 
Brasil as prateleiras das farmácias estão entulhadas com mais de trinta mil produtos, num flagrante 
esbulho a boa-fé do cliente e para o qual muito contribui a propaganda mentirosa nos órgãos de 
comunicação social como o rádio e a televisão. 
Parecer:   
   Na conceituação de empresa nacional, o parágrafo 1o ao artigo abre perspectivas à proteção, ainda 
que temporária, de empresas que a lei considerar estratégicas para a defesa nacional ou para o 
desenvolvimento tecnológico. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12439 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 304  
O Parágrafo 1o. do art. 304 do Projeto de  
Constituição passa a ter esta redação:  
"Art. 304. ..................................  
............................................  
§ 1o. a lei punirá o abuso do poder econômico  
e reprimirá a prática da usura." 
Justificativa: 
Nossa emenda busca sintetizar o texto do dispositivo supracitado e ainda inclui o crime de usura, 
prodigamente praticado pelos que mercadejam o dinheiro no mercado financeiro, daí advindo sérias 
repercussões na vida econômica do País. 
Parecer:   
   O abuso do poder econômico não se restringe apenas à forma da usura.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12498 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 1o. do Art. 304  
O § 1o. do art. 304 passa a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. A lei reprimirá a formação de  
monopólios, cartéis e toda e qualquer forma de  
abuso do poder econômico, admitidas as exceções  
previstas nesta Constituição." 
Justificativa: 
A supressão do termo “oligopólios” resulta da constatação de que a economia moderna é tipicamente 
oligopolizada. Não é a existência de oligopólios em si origem do abuso do poder econômico. O 
oligopólio é uma expressão do poder econômico. E a legislação brasileira não é contrária ao poder 
econômico, mas, e somente, contrária ao abuso do poder econômico. 
Neste aspecto, pode-se inspirar tanto na Constituição de 1946 (Art. 148) quanto na de 1967 (Inciso VI 
do Art. 157), que omitem a expressão “oligopólio”. 
Parecer:   
   Se a economia moderna é tipicamente oligopolizada, somente na existência desses oligopólios 
pode-se encontrar também a origem dos abusos do poder econômico. Cabe manter portanto  
a menção.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12843 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO § 1o. DO ARTIGO 304  
Dê-se ao § 1o. do Projeto de Constituição a  
seguinte redação.  
"Art. 304.  
§ 1o. - A lei reprimirá a formação de  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 88  

 

monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico". 
Justificativa: 
A redação original do parágrafo ora emendado admitia exceções, ou seja, permitia que houvesse 
abusos econômicos. 
Ora, não cabe à Constituição permitir abusos mais sim restringi-los, de forma a que o pacto social 
que com ela se forma, reflita efetivamente um consenso, trazendo justiça a todos, e não beneficiando 
uns poucos, mesmo que seja o Poder Público. 
O motivo da presente emenda, pois é extirpar da Constituição expressões que possam futuramente 
ser utilizadas para o favorecimento de alguns em detrimento da Nação. 
Parecer:   
   Concordamos também ser possível aprimorar o texto saído da Comissão de Sistematização, não só 
pela exclusão da parte final do parágrafo, desde que a redação ora sugerida é também insuficiente, 
uma vez que não considera também os fins a que se destinam os abusos do poder econômico, em 
todas as suas formas.  
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:13325 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 304  
Inclua-se ao artigo 304, o § 3o. que terá a seguinte redação:  
§ 3o. - A lei protegerá as pequenas e  
microempresas concedendo-lhes tratamento  
diferenciado e incentivos financeiros, creditícios  
e previdenciários, podendo atribuir-lhes isenções  
ou imunidade tributárias. 
Justificativa: 
A lei deverá dispensar tratamento diferenciar às pequenas e microempresas, para estimular seu 
crescimento, numa economia onde se agiganta a presença de grandes conglomerados nacionais e 
multinacionais. 
Parecer:   
   As empresas de pequeno porte, responsáveis pela geração de parcela significativa da produção e 
do emprego, sofrem uma série de restrições, quer as oriundas da organização do mercado, quer as 
advindas, dos encargos e obrigações incidentes, que não são compatíveis com sua importância 
econômica.  
A simplificação e/ou a eliminação dessas restrições se apresentam pois como condicionantes básicos 
para a consolidação desse seguimento, devendo tornar viável mesmo todo um processo de 
legalização de empresas atualmente localizados no setor informal da economia.  
Acreditamos, assim, que compete ao texto constitucional reconhecer essa diferenciação, 
assegurando-lhes tratamento favorecido.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:13614 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA.  
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DISPOSITIVO EMENDADO: art. 304, § 2o.  
Acrescente-se ao final do § 2o. do art. 304 o seguinte:  
... "reconhecendo também as atividades  
econômicas atípicas, aquelas realizadas no recesso  
do lar". 
Justificativa: 
O reconhecimento do valor econômico do trabalho doméstico e das pequenas atividades realizadas 
no recesso da casa é de suma importância para a mulher que, em sua grande maioria, trabalha nas 
lides domésticas sem receber qualquer compensação. 
Se fosse considerada pelas estatísticas oficiais, o trabalho doméstico ocuparia faixa significativa do 
Produto Interno Bruto (PIB). Na verdade, o valor econômico do trabalho doméstico se evidencia 
quando confrontado com o da atividade empresarial organizada, realizada em creches, restaurantes, 
lavanderias, serviços de asseio e conservação. A inexistência de uma infraestrutura de apoio à 
família impede a livre opção da mulher entre o serviço doméstico e a atividade remunerada. 
A presente disposição, reivindicação de alguns segmentos do movimento de mulheres, repete o 
previsto no parágrafo único do artigo 318 do Anteprojeto Afonso Arinos e tem como consequência 
prática, possibilitar a vinculação da dona de casa ao sistema estatal de seguridade social. 
Parecer:   
   A emenda visa, basicamente, estender à dona-de-casa os benefícios da seguridade social.  
Todavia não prevê qualquer contribuição pecuniária da dona-de-casa ao sistema de previdência 
social. A emenda não pode ser, pois, acolhida, pois do contrário geraria tratamento diferenciado entre 
cidadãos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13731 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
- O artigo 304 e seus §§ devem ter a seguinte redação:  
Art. 304 - Na repressão ao abuso do poder  
econômico, à formação de monopólios ou oligopólios  
e cartéis, e como meio de defesa da economia  
brasileira, poderá o Poder Público desapropriar  
empresas, ações, fundos e demais bens dos  
infratores, investindo-se imediatamente na posse e  
domínio dos mesmos, mediante o pagamento com  
títulos da dívida pública, quando devidos,  
resgatáveis no prazo de vinte anos.  
§ 1o. - Na sua função de controle e  
fiscalização da atividade econômica, poderá o  
Poder Público, em casos de infrações às Leis de  
Repressão ao Abuso do Poder Econômico e legislação  
de matéria econômica, interditar estabelecimento,  
suspender os administradores e expropriá-lo da  
posse e domínio de ações e cotas de empresa  
privada, sem prejuízo das demais sanções.  
§ 2o. - A Lei definirá a caracterização do  
monopólio privado, do oligopólio e cartel, podendo  
o Poder Público estabelecer limites de atuação e  
mesmo a divisão de empresa ou grupo de empresas em  
tal situação. 
Justificativa: 
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A tendência do atual processo econômico é a de concentração de capitais e consequentemente de 
empresas que passam a deter o monopólio ou oligopólio em amplos setores da economia, 
dominando os mercados e suprimindo a concorrência. O domínio da economia por umas poucas 
empresas constitui-se em ameaça permanente para a própria democracia, pois acaba por atribuir a 
estas um poder muitas vezes superior ao Estado. O insucesso do Plano Cruzado e a prova evidente 
da atuação desses grupos que, agindo sorrateiramente e sem mecanismos de controle acabaram por 
impor-se sobre toda a nação. 
Parecer:   
   O Projeto de Constituição estabelece que a lei reprimirá o abuso do poder econômico. A emenda 
procura especificar, a nível constitucional, diferentes formas de repressão a esse abuso. A emenda 
trata, pois, de matéria específica e complexa, que não deve ser objeto de definição constitucional, e 
que pode ser tratada, adequadamente, a nível de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13885 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber, no Projeto de  
Constituição, no Capítulo II, do Título VIII:  
"Art. - O Poder Público fomentará e apoiará  
as atividades das cooperativas e o ensino do  
cooperativismo." 
Justificativa: 
É dever do Estado o fomento e o apoio ao cooperativismo, sistema pelo qual, a história vem 
demonstrando, podem os pequenos, unidos, alcançarem melhores condições dentro do sistema 
econômico vigente. Ressaltamos, outrossim, dentro do mesmo espírito, o fomento do ensino do 
cooperativismo. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda já é plenamente atendido pelo Projeto de Constituição.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:13941 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 304, § 2o.  
Inclua-se, no Artigo 304, do Projeto de  
Constituição, um § 2o., renumerando-se o atual § 2o.,  
para § 3o., com a seguinte redação:  
"Art. 304 - ................................  
§ 2o. - As pequenas e micro empresas não  
serão atingidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
tributária, comercial ou administrativa, exceto  
quando nelas expressamente mencionadas, para  
assegurar-lhes tratamento adequado." 
Justificativa: 
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Ao fazer a compatibilização do texto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica, o Relator omitiu 
o dispositivo em tela. A matéria está relacionada com a defesa que se pretende dar às pequenas e 
microempresas no que diz respeito ao tratamento tributário, comercial ou administrativo. 
Principalmente, em períodos de crise, como o que estamos atualmente atravessando, onde o poder 
público entra como agente regulador da atividade econômica. 
Parecer:   
   O tratamento diferenciado às pequenas e microempresas é importante e necessário. A Emenda 
todavia tenta colocar tais empresas à margem de quaisquer obrigações legais de natureza  
trabalhista e comercial. As formas de tratamento diferenciado devem ser definidas através de 
legislação ordinária. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14201 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao referido artigo:  
"Art. 304 - Como agente normativo e regulador  
da atividade econômica, o Estado exercerá processo  
de planejamento permanente abrangente dos planos e  
orçamentos públicos e das diretrizes e  
instrumentos de política econômica, controle e  
fiscalização indutores do setor privado". 
Justificativa: 
Há referência ao planejamento em mais de dez artigos, como competência e funções, contudo 
verifica-se a falta de uma concepção que lhe dê densidade o assegure sua operacionalidade. 
A forma como consta no artigo 304 do Projeto da Constituição á extremamente genérica, não lhe 
dando a hierarquia necessária ao seu adequado funcionamento. Por outro lado, faz-se necessário 
corrigir a concepção de planejamento, como sendo a atividade de elaborar o “plano documento”, 
substituindo-a por aquela que vincula a um processo permanente de coordenação, análise e ação 
compreensivo da globalidade estratégica do sistema econômico e polarizador dos diferentes grupos 
da sociedade, os quais junto com o Estado deverão garantir seu funcionamento adequado e 
autorregulado. É importante também estabelecer o relacionamento entre o processo de planejamento 
e os instrumentos de ação direta e indireta do setor público, determinando assim a obrigação destes 
se compatibilizarem com os objetivos e as metas estabelecidas por aquele e desta forma assegurar 
sua execução e por vias de consequência, sua eficácia. 
As economias modernas não podem prescindir do planejamento e quanto maior a turbulência, mais 
se necessita do mesmo. Por outro lado, planejamento não significa substituição do mercado, como 
alegam, desde quando haja uma ampla participação nas decisões, por parte da sociedade, em busca 
do viável com realismo e responsabilidade. 
Temos a convicção de que introduzir na Constituição um dispositivo claro e sucinto como o que 
propomos, significará um avanço histórico e uma base legal sólida para o desenvolvimento de formas 
de atuação, por parte dos Estados mais racionais. 
Parecer:   
   A emenda apresentada, apesar da relevância, amplia o intervencionismo governamental. A indução 
do setor privado não pode ser proposta "in abstracto", independentemente da viabilidade econômica 
do projeto, a qual justifica a sua implantação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14243 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 304:  
"Art. 304 - Como agente normativo e regulador  
da atividade econômica, o Estado exercerá funções  
de controle, fiscalização, incentivo e  
planejamento, que será imperativo para a economia  
do País". 
Justificativa: 
A modificação proposta visa a não restringir a ação do Estado na Economia nacional, em virtude das 
grandes desigualdades econômicas existentes, o que totalmente favorecerá abuso neste setor, cabe 
ao Estado ser o fiel da balança e o elemento protetor dos segmentos menos privilegiados da 
sociedade. 
Parecer:   
   A proposta fere o princípio da livre iniciativa ao criar o planejamento imperativo para toda a 
economia nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14281 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 304  
Inclua-se no art. 304 do Projeto de  
Constituição do nobre Relator o seguinte § 4o.  
Art. 304 ....................................  
§ 4o. As pequenas e microempresas não serão  
atingidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
tributária, comercial ou administrativa, exceto  
quando nelas expressamente mencionadas, para  
assegurar-lhes tratamento adequado. 
Justificativa: 
Ao fazer a compatibilização do texto aprovado pela Comissão temática da Ordem Econômica, o 
Relator omitiu o dispositivo em tela. A matéria está relacionada com a defesa que se pretende dar às 
pequenas e micro empresas no que diz respeito ao tratamento tributário, comercial ou administrativo. 
Principalmente, em períodos de crise, como o que estamos atualmente atravessando, onde o poder 
público entra como agente regulador da atividade econômica. 
Parecer:   
   A matéria se coaduna com o atual propósito de apoiar a pequena e a microempresa.  
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:14432 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Art. 304  
Adite-se ao art. 304 do Projeto de  
Constituição do Nobre Relator o seguinte parágrafo 3o. :  
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Art. 304 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - A lei apoiará e estimulará as  
empresas que investirem em pesquisa, criação de  
tecnologia adequada ao país, formação e  
aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que  
pratiquem sistemas de remuneração onde o  
empregado, receba, desvinculada do salário  
participação nos ganhos econômicos resultantes da  
produtividade do seu trabalho. 
Justificativa: 
E de todo necessário o estimulo as carências nacionais, como a pesquisa e a criação de tecnologia 
adequada ao país e também a pratica de sistemas que visem ao treinamento e aperfeiçoamento dos 
recursos humanos e estímulos novos, além do salário, que motivem um patamar de qualidade e 
eficiência do trabalho, será um forma de democratização dos lucros e de alta eficácia na 
produtividade das empresas, fortalecendo o seu poder de atuação pela harmonia do trabalho e 
capital, obtida pela repartição de resultados. 
Parecer:   
   O tema abordado, apesar de relevância, não é matéria constitucional, devendo ser motivo de lei 
ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15096 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo a ser alterado: art. 304.  
Acrescente-se ao art. 304, o seguinte  
parágrafo 3o.:  
"Art. 304. - ........................... 
Parágrafo 3o. - A Lei disporá sobre os  
incentivos à abertura do capital das empresas." 
Justificativa: 
A medida visa, dentro do espírito de democratização do capital, contribuir para que as empresas, a 
partir de incentivos, se disponham a abrir, à participação, em seu capital, de um grande número de 
cidadãos, acrescendo assim, a presença destes no processo de desenvolvimento nacional. 
Parecer:   
   A matéria contida na emenda não se reveste de natureza constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15285 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 304 do Projeto de Constituição.  
Art. 304 - .......................... 
§ 3o. - A lei reprimirá o abuso do poder  
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econômico que tenha por fim eliminar a  
concorrência, dominar os mercados ou prejudicar o  
consumidor. 
Justificativa: 
O País tem assistido um agigantamento cada vez maior do Estado na Economia. Três têm sido as 
principais formas de intervenção pela tributação, pela Regulamentação e Pela Participação Direta na 
Produção e na Circulação. Quanto as duas primeiras, são na realidade atribuições privativas do 
Estado, cabendo estabelecer apenas os limites e condições desse tipo de intervenção na atividade 
econômica. 
Existe hoje um excesso de regulamentação, desde questões gerais até questões particulares de 
pequena importância. Mas falta uma diretriz mais clara no sentido de evitar a ação abusiva de 
práticas que acabam por eliminar a sadia competição no mercado, e assim, gerando distorções que 
prejudicam os consumidores. Essas práticas estão em geral associadas a monopólios, cartéis, formas 
monopolíticas ou outro tipo de controle exercido sobre o mercado empresas públicas ou de economia 
mista, que detém o monopólio, de fato e de direito, devem também se sujeitar às sanções da lei 
quando praticam atos abusivos valendo-se da condição de terem o monopólio. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda já está contemplado, adequadamente, pelo parágrafo 1o. do art. 304 do 
Projeto de Constituição.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:15286 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 304 do Projeto  
de Constituição.  
Art. 304 - ........................... 
§ 4o. - A lei apoiará e estimulará às  
tecnologias inovadoras e adequadas ao  
desenvolvimento nacional. ) 
Justificativa: 
Esta redação específica do Projeto parece-nos relevante como princípio, especialmente, quanto a 
edição de leis ordinárias em matérias outras, tais como: Tributária, financiamento público, prioridade 
creditícia, etc. Esta Emenda, vem, certamente à nível de aprimoramento, em busca de um, cada vez 
melhor, desenvolvimento de nosso País. 
Parecer:   
   O texto constitucional deve abordar princípios gerais, deixando de lado questões específicas que 
podem ser tratadas de forma muito mais apropriada, na legislação ordinária.  
O desenvolvimento tecnológico deve ser consubstanciado em programas governamentais, podendo 
até mesmo se concretizar sob a forma de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15370 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda do artigo 304.  
Modifique-se a redação do art. 304,  
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substituindo a expressão "funções de controle" por  
"funções de coordenação".  
Art. 304 - Como agente normativo e regulador  
da atividade econômica o estado exercerá funções  
de coordenação, fiscalização, incentivo e  
planejamento, que será imperativo para o setor  
público e indicativo para o setor privado. 
Justificativa: 
A emenda apenas substitui a palavra controle por coordenação. 
Parecer:   
   A emenda apresentada ao propor a substituição do termo  
original, por outro, não modifica substancialmente o dispositivo emendado, merecendo, por isso, 
aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:17375 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMEND SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 2o. do Art. 304. 
Justificativa: 
Não cabe no texto constitucional estabelecer a obrigação de criar incentivos financeiros, fiscais e 
creditícios para qualquer setor ou forma associativa quando conveniente e por prazo temporário, a lei 
ordinária poderá tratar do assunto sem paternalizar às organizações econômicas. 
Parecer:   
   As formas de associativismo produtivo são responsáveis  
por parcela preponderante na modernização da economia brasileira, notadamente no setor agrícola, 
e, portanto, é oportuno consignar no texto constitucional o apoio e o estímulo a esses agentes, na 
forma que a lei determinar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17767 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- o artigo 304 e seus §§ devem ter a seguinte redação:  
Art. 304 - Na repressão ao abuso do poder  
econômico, à formação de monopólios ou oligopólios  
e cartéis, e como meio de defesa da economia  
brasileira, poderá o Poder Público, desapropriar  
empresas, ações, fundos e demais bens dos  
infratores, investindo-se imediatamente na posse e  
domínio dos mesmos, mediante o pagamento com  
títulos da dívida pública, quando devidos,  
resgatáveis no prazo de vinte anos.  
§ 1o. - Na sua função de controle e  
fiscalização da atividade econômica, poderá o  
Poder Público, em casos de infrações às Leis de  
Repressão ao Abuso do Poder Econômico e legislação  
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de matéria econômica, interditar estabelecimento,  
suspender os administradores e expropriá-lo da  
posse e domínio de ações e cotas de empresa  
privada, sem prejuízo das demais sanções.  
§ 2o. - A lei definirá a caracterização do  
monopólio privado, do oligopólio e cartel, podendo  
o Poder Público estabelecer os limites de atuação  
e mesmo a divisão de empresa ou grupo de empresas  
em tal situação. 
Justificativa: 
A tendência do atual processo econômico é a da concentração de capitais e consequentemente de 
empresas que passam a deter o monopólio ou oligopólio em amplos setores da economia, 
dominando os mercados e suprimindo a concorrência. O domínio da economia por umas poucas 
empresas constitui-se em ameaça para a própria democracia, pois acaba por atribuir a estas um 
poder muitas vezes superior ao Estado. 
O insucesso do Plano Cruzado é a prova evidente da atuação desses grupos que, agindo 
sorrateiramente e sem mecanismos de controle acabaram por impor-se sobre toda a nação. 
Parecer:   
   A proposta do ilustre constituinte, consubstanciada na  
sua Emenda, contraria frontalmente as premissas e os princípios que se quer implementar para 
embasar a Ordem Econômica do País, os quais caracterizam uma economia livre e fluída.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:17869 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do Artigo 304 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 1o. A lei reprimirá a formação de  
monopólios privados, oligopólios, cartéis,  
conglomerados financeiros e toda e qualquer forma  
de abuso do poder econômico." 
Justificativa: 
Entendemos que a empresa privada é o sustentáculo do sistema capitalista, sem a qual este não teria 
razão de ser. Somos favoráveis ao capitalismo organizado, mas não podemos permitir qualquer 
forma de abuso do poder econômico. 
O projeto de Constituição prevê que a lei reprimirá a formação de monopólios privados, cartéis e toda 
forma de desmandos econômicos. Poderíamos entender que a formação de conglomerados 
econômicos. Poderíamos entender que a formação de conglomerados financeiros também seria 
reprimida. No entanto, preferimos dar nossa contribuição ao emendar o Projeto, deixando explicito 
que a lei não permitirá também a composição de grandes conglomerados, como os que existem 
atualmente. 
Parecer:   
   Os conglomerados financeiros têm natureza diversa da dos monopólios privados, oligopólios e 
carteis. Não nos parece pertinente colocar no bojo de Carta Magna assunto de característica tão 
circunstancial, inclusive porque pode ser o interesse nacional, em determinado contexto econômico 
financeiro do País, o incentivo às fusões, incorporações e outras formas de agigantamento das 
empresas financeiras. 
   
   EMENDA:17876 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 300, do Projeto de  
Constituição, o seguinte § 2o., renumerado o único  
existente como § 1o:  
"Art. 300 - ................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. A lei reprimirá a formação de  
monopólios privados, oligopólios, cartéis,  
conglomerados financeiros e toda e qualquer forma  
de abuso econômico". 
Justificativa: 
Entendemos que a empresa privada é o sustentáculo do sistema capitalista, sem a qual este não teria 
razão de ser. Somos favoráveis ao capitalismo organizado, mas não podemos tolerar qualquer forma 
de abuso econômico. 
É preciso deixar explícito que a lei não permitirá a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e 
conglomerados financeiros, como existem atualmente. 
Não tem cabimento os bancos, com funções específicas, por exemplo, acabarem atuando como 
financeiras, seguradoras, corretoras de valores mobiliários, etc. 
Neste sentido é que contamos com o apoio dos dignos Constituintes, para impedimentos de vez a 
formação desses verdadeiros monstrengos, que acabarão por engolir todos nós. 
Parecer:   
   Os conglomerados financeiros têm natureza diversa da dos monopólios privados, oligopólios e 
carteis. Não nos parece pertinente colocar no bojo de Carta Magna assunto de característica tão 
circunstancial, inclusive porque pode ser o interesse nacional, em determinado contexto econômico 
financeiro do País, o incentivo às fusões, incorporações e outras  
formas de agigantamento das empresas financeiras. 
   
   EMENDA:18958 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se § 3o., 4o. e 5o. ao art. 304  
do Projeto na Constituição  
§ 3o. A Lei privilegiará o incremento privado  
como forma econômica básica de progresso,  
manutenção e aumento da capacidade de geração de  
emprego e crescimento da renda nacional.  
§ 4o. A Lei incentivará a parceria social  
como forma de criação de trabalho e produção  
econômica.  
§ 5o. A lei estabelecerá critérios destinados  
ao incremento e a flexibilidade de negociação  
entre o Estado e empresas privadas, como elemento  
propulsor de produtividade dos recursos públicos e  
de ocupação planejada da capacidade produtiva ou  
ociosa. 
Justificativa: 
A regulamentação das funções do Estado como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, ao nível de estrutura constitucional, exige que se escoime dos conceitos domésticos de 
esquerda ou direita os dispositivos pertinentes, tornando-os estáveis no tempo e válidos para 
aplicação qualquer que seja a evolução econômica da sociedade. 
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Os exemplos de interpenetração de medidas privatizantes são dos novos dias, da URSS e da China 
Continental de hoje. 
Igualmente ampliam-se, em regime tradicionalmente capitalistas, o elenco de função atribuídas ao 
estado, revelando a moderna tendência do estado intervencionista. 
Os parágrafos acrescentados pelo art. 304, que trata das funções do estado, contemplam formas de 
incentivo e negociação, modernas e capazes de motivar os investimentos, estimular fórmulas 
criativas de trabalho e produção, permitir a negociação entre empresas e governo com o objetivo de 
aproveitar oportunidades circunstanciais de negociação, contratação e associação. 
Parecer:   
   A presente proposta, que busca detalhar as funções do Estado como agente normativo e regulador 
da atividade econômica já se encontra, de uma forma direta ou indireta, contemplada pelo projeto.  
Assim, o incentivo ao cooperativismo e a outras formas de associativismo visa a estimular o 
desenvolvimento de formulas criativas de trabalho e produção, como pretende a emenda.  
Da mesma forma, o estimulo ao incremento do investimento, e de sua componente privada, encontra 
respaldo adequado quando da estipulação do pleno emprego e da propriedade privada como 
princípios fundamentais para a ordenação da atividade econômica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19212 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 2o. do art. 304, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Não cabe ao texto constitucional estabelecer a obrigação de criar incentivos financeiros, fiscais e 
creditícios para qualquer setor ou forma associativa. Quando conveniente e por prazo temporário, a 
lei ordinária poderá tratar do assunto sem paternalizar as organizações econômicas. 
Parecer:   
   O apoio e estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo tem um caráter específico, 
voltado para incentivar a função social da propriedade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19374 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Capítulo I, do Título VIII, do  
Projeto de Constituição (arts. 300 a 316 - matéria  
conexa), a seguinte redação:  
Art. 300 - A ordem econômica será construída  
a partir da utilização racional dos recursos  
naturais existentes no espaço geográfico nacional,  
mediante a institucionalização de planos  
nacionais, regionais, estaduais, microregionais e  
municipais de desenvolvimento integrado,  
envolvendo a organização do território, o  
crescimento econômico, o progresso social e o  
aperfeiçoamento das instituições, tendo por  
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objetivo fundamental a construção de uma ordem  
social justa, igualitária e participativa,  
aplicando em regime de pleno emprego:  
I - Os recursos de capital instalado, os  
recursos financeiros disponíveis e os recursos  
exógenos economicamente justificáveis;  
II - A força de trabalho, representada pela  
população economicamente ativa;  
III - Os recursos tecnológicos adequados.  
Art. 301 - A ordenação das atividades  
econômicas terá como princípios:  
I - A liberdade de iniciativa;  
II - A valorização do trabalho;  
III - A função social da propriedade e da empresa;  
IV - A harmonia entre as categorias sociais de produção;  
V - O pleno emprego dos fatores de produção;  
VI - A redução das desigualdades sociais e regionais;  
VII - O fortalecimento da empresa nacional;  
VIII - O estímulo às tecnologias inovadoras e  
adequadas ao desenvolvimento nacional;  
IX - A defesa do meio ambiente natural;  
X - A defesa do consumidor e do usuário.  
Parágrafo único - Todo projeto econômico  
público ou privado destinará recursos para o  
atendimento das demandas sociais que possam  
decorrer de sua implantação.  
Art. 302 - Como agente normativo e regulador  
da atividade econômica, o Estado exercerá funções  
de controle, fiscalização, incentivo e  
planejamento que será imperativo para o setor  
público e indicativo para o setor privado.  
§ 1o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis, e toda e  
qualquer forma de abuso do poder econômico,  
admitidas a exceções previstas nesta Constituição.  
§ 2o. A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo,  
com incentivos financeiros, fiscais e creditícios.  
Art. 303 - Empresa nacional é a empresa  
jurídica constituída e com sede no país, cujo  
controle decisório e de capital, em caráter  
permanente, exclusivo e incondicional, esteja sob  
a titularidade direta ou indireta de pessoas  
físicas domiciliadas no território nacional ou de  
entidades de direito público interno.  
§ 1o. - As atividade das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderão ter proteção temporária do Estado.  
§ 2o. - As empresas nacionais terão  
preferência no acesso a créditos públicos  
subvencionados e, em igualdade de condições, no  
fornecimento de bens e serviços ao Poder Público.  
[...] 
Justificativa: 
Nesta proposta, a Ordem Econômica tem estreita conexão e vinculação com a proposta de emenda 
do mesmo autor em relação aos Princípios Fundamentais, contido no Título I. 
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O enunciado básico da proposta de emenda ora apresentada conduz uma visão geral e abrangente 
da Ordem Econômica e dos seus pressupostos, a partir da ótica do aproveitamento racional dos 
recursos naturais, mediante a intervenção dos demais fatores da produção conducentes ao 
desenvolvimento econômico capital, trabalho, tecnologia. Nesta condição, a ordenação das atividades 
econômicas tem como princípio os fatores mencionados na proposta da emenda contida no art. 301, 
que são os principais condicionamentos dos mecanismos de mercado, onde a iniciativa privada e a 
ação do Estado se completam e harmonizam, posto que são, neste enfoque, interdependentes e 
complementares. 
A emenda estabelece parâmetros constitucionais para a ordem econômica, não descendo a detalhes 
da competência de lei. 
Parecer:   
   A emenda, na verdade um substitutivo ao capítulo I da Ordem Econômica, não traz nenhuma 
contribuição relevante aos dispositivos onde tenta modificar e, em sua grande maioria meramente 
repete o texto do projeto, notadamente em seus itens principais como a intervenção do estado de 
empresa nacional e o papel do capital estrangeiro na economia nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19393 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Título oitavo do  
Projeto de Constituição  
Dê-se ao Título oitavo do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
Dos Princípios Gerais, Da Intervenção do  
Estado, Do Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica  
Art. 171 - A ordem econômica, fundada na  
livre iniciativa e na valorização do trabalho,  
objetiva assegurar a todos existência digna,  
conforme os ditames da justiça social, atendidas a  
soberania nacional, a propriedade privada, a  
função social da propriedade, a livre  
concorrência, a defesa do consumidor e do meio  
ambiente e a redução das desigualdades regionais e  
sociais.  
Art. 172 - Será considerada empresa nacional  
a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em  
caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade direta ou indireta de nacionais, ou  
por entidades de direito público interno.  
§ 1o. - As atividades das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderão ter proteção temporária, enquanto as  
empresas de controle nacional terão preferência no  
acesso a créditos públicos subvencionados e, em  
igualdade de condições, no fornecimento de bens e  
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serviços ao poder público.  
§ 2o. - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional,  
como agente complementar do desenvolvimento  
econômico, e regulados na forma da lei.  
Art. 173 - A intervenção do Estado no domínio  
econômico e o monopólio só serão permitidos quando  
necessários para atender aos imperativos da  
segurança nacional ou a relevante interesse,  
coletivo, conforme definidos em lei.  
§ 1o. - A intervenção e o monopólio cessarão  
assim que desaparecerem as razões que o  
determinaram e as empresas públicas, as sociedades  
de economia mista e as fundações públicas somente  
serão criadas por lei especial, e ficarão sujeitas  
ao direito próprio das empresas privadas inclusive  
quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.  
§ 2o. - As empresas públicas, as sociedades  
de economia mista e as fundações públicas não  
poderão gozar de benefícios, privilégios ou  
subvenções não extensíveis, paritariamente, às do  
setor privado.  
§ 3o. - A admissão de empregados nas empresas  
públicas, sociedade de economia mista e fundações  
públicas será feita mediante concurso público.  
§ 4o. - Como agente normativo e regulador da  
atividade econômica, o Estado exercerá funções de  
controle, fiscalização, incentivo e planejamento,  
que será imperativo para o setor público e  
indicativo para o setor privado.  
§ 5o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
exceções previstas nesta Constituição.  
§ 6o. - A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo,  
com incentivos financeiros, fiscais e creditícios,  
além de assistência técnica.  
Art. 174 - Incube ao Estado, diretamente ou  
sob o regime de concessão ou permissão, por prazo  
determinado e sempre através de concorrência  
pública, a prestação de serviços públicos.  
Parágrafo único. A lei disporá sobre o regime  
das empresas concessionárias de serviços públicos  
e o caráter especial de ser contrato, fixando  
condições de caducidade, rescisão e reversão de  
concessões; sobre os direitos do usuário, o regime  
de fiscalização das concessionárias, as tarifas  
que permitam a justa remuneração do capital e a  
obrigatoriedade da manutenção de serviço adequado  
e acessível.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda traz contribuição importante, tendo já sido contemplada, em sua maior parte, no texto do 
Projeto de Constituição. Alguns aspectos, todavia, merecem reparos. Parece razoável que as 
fundações públicas devam receber um tratamento favorecido no tocante a privilégios e subvenções. A 
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ênfase no concurso público é altamente meritória. Infelizmente, no caso de empresas públicas a 
exigência de concurso obrigatório estabeleceria uma rigidez incompatível com um gerenciamento  
empresarial.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20532 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Capítulo I do Título VIII  
Dos Princípios Gerais, da Intervenção do  
Estado, do Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica  
Substitua-se o texto constante do Capítulo I  
do Título VIII do Projeto de Constituição do  
Relator, Constituinte Bernardo Cabral, pela  
seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
Dos Princípios Gerais, da Intervenção do  
Estado, do Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica  
Art.127 - A ordem econômica, fundada na livre  
iniciativa e na valorização do trabalho humano,  
tem por fim assegurar a todos existência digna,  
conforme os ditames da justiça social e os  
seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social do uso da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - observação das leis naturais do mercado.  
Art.128 - Será considerada empresa nacional a  
pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital esteja, em  
caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob  
a titularidade majoritária direta ou indireta de  
pessoas físicas domiciliadas no País, ou por  
entidades de direito público interno.  
§ 1o. - As atividades das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderão ter proteção por tempo previamente  
determinado.  
§ 2o.- As empresas de controle nacional terão  
preferência no acesso a créditos públicos  
subvencionados e, em igualdade de condições, no  
fornecimento de bens e serviços ao Poder Público.  
§ 3o.-Os investimentos de capital estrangeiro  
serão admitidos no interesse nacional, como agente  
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complementar do desenvolvimento econômico e  
regulados por lei.  
Art.129 - É vedada a intervenção do Estado no  
domínio econômico e o monopólio, salvo para  
atender a imperativos da segurança nacional ou em  
caráter transitório e suplementar à iniciativa  
privada, conforme definidos em lei.  
§ 1o. - A intervenção ou monopólio cessarão  
assim que desaparecerem as razões que os  
determinam.  
§ 2o.- As empresas públicas, as sociedades de  
economia mista e as fundações públicas somente  
serão criadas por lei especial e ficarão sujeitas  
ao direito próprio das empresas privadas,  
inclusive quanto a obrigações trabalhistas e  
tributárias.  
§ 3o. - As empresas públicas ou controladas  
pelo Poder Público, as sociedades de economia  
mista e sociedades controladas pelo Estado e as  
fundações públicas, não poderão gozar de  
benefícios, privilégios ou subvenções não  
estendidos, paritariamente, ao setor privado.  
§ 4o. - A admissão de empregados nas empresas  
públicas, sociedades de economia mista e  
sociedades controladas pelo Estado e fundações  
públicas será feita mediante concurso público,  
vedadas quaisquer contratações ou admissões em  
desacordo com este preceito.  
Art. 130 - Como agente normativo da atividade  
econômica, o Estado exercerá funções de  
fiscalização, incentivo e planejamento, que será  
imperativo para o setor público e indicativo para  
o setor privado.  
§ 1o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólio, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
exceções previstas nesta Constituição.  
§ 2o. - A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo,  
com incentivos financeiros, fiscais e creditícios.  
Art. 131 - Incumbe ao Estado, diretamente ou  
sob o regime de concessão ou permissão, por prazo  
determinado e sempre através de concorrência  
pública, a prestação de serviços públicos.  
Parágrafo único - A lei disporá:  
I - o regime das empresas concessionárias e  
permissionárias de serviços públicos, o caráter  
especial de seu contrato, e fixará as condições de  
caducidades, rescisão e reversão de concessão ou  
de permissão;  
II - os direitos do usuário;  
III - o regime de fiscalização das empresas  
concessionárias ou permissionárias;  
IV - tarifas que permitam satisfazer o custo,  
a remuneração do capital, a expansão e o  
melhoramento dos serviços;  
V - a obrigatoriedade de manter o serviço  
adequado;  
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VI - a priorização dos transportes públicos  
de passageiros sobre os demais na organização da  
circulação nos centros urbanos.  
Art. 132 - As jazidas e demais recursos  
minerais e os potenciais de energia hidráulica  
constituem propriedade distinta da do solo para  
efeito de exploração ou aproveitamento industrial.  
§ 1o.- Ao proprietário do solo é assegurada a  
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.  
Art. 133 - O aproveitamento dos potenciais de  
energia elétrica e a lavra de jazidas minerais em  
faixas de fronteiras somente poderão ser efetuados  
por empresas nacionais.  
Art. 134 - A pesquisa e a lavra dos recursos  
minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica dependem de autorização ou  
concessão do Poder Público, no interesse nacional,  
e não poderão ser transferidas sem prévia anuência  
do poder concedente.  
Parágrafo único- Não dependerá de autorização  
ou concessão o aproveitamento do potencial de  
energia renovável de capacidade reduzida.  
Art. 135 - No aproveitamento de seus recursos  
hídricos, a União, os Estados e Municípios deverá  
compatibilizar sempre as oportunidades de múltipla  
utilização desses recursos.  
Art. 136 - Constituem monopólio da União:  
I - a pesquisa e a lavra das jazidas do  
petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos, gases  
raros e gás natural, existentes no território  
nacional;  
II - a refinação do petróleo nacional ou  
estrangeiro;  
III - o transporte marítimo do petróleo bruto  
de origem animal ou de derivados de petróleo  
produzidos no País, e bem assim o transporte, por  
meio de condutos, de petróleo bruto e seus  
derivados, assim como de gases raros e gás  
natural, de qualquer origem;  
IV - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a  
industrialização e o comércio de minerais  
nucleares.  
Parágrafo único- Ficam excluídas do monopólio  
de que trata este artigo as refinarias em  
funcionamento no País, amparadas pelo art. 43 da  
Lei no. 2004, de 03 de outubro de 1953.  
Art. 137 - Compete aos Estados, nas regiões  
metropolitanas e aos Municípios, nas demais  
regiões, explorar diretamente ou mediante  
concessão, os serviços públicos locais de gás  
combustível canalizado". 
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.” 
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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 
pela fusão às vezes emotiva de matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase 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:   
   A emenda, na verdade um substitutivo ao capítulo I da Ordem Econômica, não traz nenhuma 
contribuição relevante aos dispositivos onde tenta modificar e, em sua grande parte, meramente 
repete o texto do projeto, notadamente em seus itens principais como intervenção do estado, 
definição de empresa nacional e papel do capital estrangeiro na economia nacional.  
Pela rejeição. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:21825 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 229 do Projeto  
de Constituição/Substitutivo do Relator.  
Art. 229 ....................................  
§ 3o. - A lei apoiará e estimulará às  
tecnologias inovadoras e adequadas ao  
desenvolvimento nacional. 
Justificativa: 
Esta redação específica do Projeto parece-nos relevante como princípio, especialmente, quanto à 
edição de leis ordinárias em matérias outras, tais como: Tributária, Financiamento Público, Prioridade 
Creditícia, etc. Esta Emenda, vem, certamente à nível de aprimoramento, em busca de um, cada vez 
melhor, desenvolvimento de nosso País. 
Parecer:   
   Visando o art. 229, que diz da intervenção do Estado no domínio econômico e o monopólio, a 
emenda em questão privaria, se aceita, a ação estatal da necessária flexibilidade que o texto 
constitucional ora em debate lhe garante. Cremos por isso ser mais apropriado tentar, por intermédio 
da legislação ordinária, dar consequência à intenção da emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22029 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Art. 244 e, em  
consequência, suprime-se o § 2o. do Art. 229:  
Art. 244 - O cooperativismo e outras formas  
de associativismo, bem como as micro e pequenas  
empresas, na forma definida em lei, receberão da  
União, dos Estados e dos Municípios tratamento  
jurídico diferenciado, visando ao incentivo de sua  
criação, preservação e desenvolvimento, através da  
eliminação, redução ou simplificação de suas  
obrigações administrativas, tributárias,  
previdenciárias e creditícias. 
Justificativa: 
Tanto o cooperativismo quanto as micro e pequenas empresas representam importantíssima parcela 
da atividade econômica, com significativos benefícios sociais. 
A microempresa refere-se em geral à indústria, ao comércio e aos serviços, deixando de lado as 
atividades rurais que, por sua vez, teriam no cooperativismo a saída para superação de suas 
dificuldades. 
Por outro lado, inúmeras microempresas reúnem-se em associações setoriais, somando esforços 
para a redução de custos na aquisição de matérias-primas ou de venda dos seus produtos. 
Desta forma, a emenda proposta oferece a oportunidade de iniciativo a todos os pequenos produtores 
de qualquer atividade econômica, individual ou agrupados em associações e cooperativas. 
Parecer:   
   O cooperativismo, por suas peculiaridades, deve receber tratamento diferente daquele concedido 
às pequenas e microempresas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22176 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Suprimir o parágrafo primeiro do Artigo 229,  
renumerando o parágrafo segundo para único. 
Justificativa: 
Em razão de outra emenda ao Artigo 228. 
Parecer:   
   Emenda supressiva do parágrafo 1o. do art. 229. Por insuficientemente justificada, não cabe o seu 
acolhimento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22331 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a expressão "fiscais" constante  
no parágrafo 2o. do artigo 229. 
Justificativa: 
Da forma como está à redação do parágrafo 2° do artigo 229 do Projeto de Constituição, 
compulsoriamente deverão ser atribuídos benefícios fiscais ao cooperativismo. Esse dispositivo 
poderá afetar sensivelmente as receitas dos Estados, na medida em sabermos que o setor 
representa, atualmente, significativa parcela da economia e tem, via poder econômico, pressionado a 
iniciativa privada. 
As cooperativas atuam na mesma faixa do capital privado realizando operações comerciais e 
industriais, e o estabelecimento de benefícios fiscais a elas criará condições indesejáveis de 
concorrência desleal. Ademais, nem sempre o simples fato de ser uma “cooperativa” atribui à 
entidade virtudes de honestidade e eficiência e eficácia administrativa. 
Parecer:   
   De fato, não cabe no texto a discriminação das formas de incentivos ao cooperativismo e outros 
formas de associativismo, sobretudo dos privilégios fiscais que tanto afetam as finanças dos 
Estados.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22420 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Altere-se o caput do art. 228, incorpore-se o  
seu § 3o., assim como os artigos 243 e 244 ao art.  
229, na forma seguinte:  
Art. 228 - A atividade empresarial do Estado  
e o monopólio somente serão permitidos quando  
necessários ao atendimento da segurança nacional  
ou de relevante interesse coletivo, conforme  
definidos em lei complementar.  
§ 1o. - Empresas públicas, sociedades de  
economia mista e fundações públicas somente serão  
criadas por lei complementar e ficarão sujeitas ao  
direito próprio das empresas privadas, inclusive  
quanto às obrigações trabalhistas e tributárias,  
salvo o disposto no art. 203 parágrafo único.  
§ 2o. - as empresas públicas e as sociedades  
de economia mista não poderão gozar de privilégios  
fiscais não extensivos às do setor privado.  
Art. 229 - Como agente normativo e regulador  
da atividade econômica, o Estado exerce funções de  
controle, fiscalização, incentivo e planejamento,  
que é imperativo para o setor público e indicativo  
para o setor privado.  
§ 1o. A intervenção da União exclui a do  
Estado e esta a do Município em matéria de  
competência concorrente.  
§ 2o. A lei reprimirá toda e qualquer forma  
de abuso do poder econômico, especialmente as que  
tenham por fim dominar os mercados nacionais,  
eliminar a concorrência ou aumentar  
arbitrariamente os lucros.  
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§ 3o. A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo;  
§ 4o. As pequenas e microempresas serão  
definidas em lei que lhes garantirá tratamento  
jurídico diferenciado por parte da União, do  
Estado e dos Municípios, visando ao incentivo de  
sua criação, preservação e desenvolvimento,  
através da eliminação, redução ou simplificação de  
suas obrigações administrativas, contábeis,  
tributárias, previdenciárias e creditícias.  
§ 5o. - Compete à União, aos Estados e aos  
Municípios promover, estimular e divulgar o turismo. 
Justificativa: 
A “intervenção do estado no domínio econômico” que se pretende limitar no art. 228 é justamente a 
atividade empresarial, pois a intervenção sob a forma normativa e de regulamentação é 
expressamente admitida, entre outros, no art. 229. Por isto, impõe-se a substituição daquela 
expressão pela “atividade empresarial do Estado”. 
O § 1° exige lei complementar para a criação de estatais. 
Por uma questão lógica, é preciso que a admissibilidade de atividade empresarial e monopólio estatal 
se faça também por lei complementar. 
O § 3° do art.228 define o que o § 1° do art. Do 229, tal como contam do substitutivo, nomeia. Logo, 
aquele deve substituir este, ampliando-se a repressão para “toda e qualquer forma de abuso do poder 
econômico”, pois que este pode se dar de várias outras maneiras além das elencadas, que passam, 
então, a ter caráter exemplificativo. E o que fazemos na presente proposta, no § 2° do art. 229 
sugerido. O § 1° acrescentado visa a evitar conflitos de competência para intervenção, bem como 
superposição de intervenções. 
O estímulo à microempresa e ao turismo, como previsto no artigo 243 e 244 do Substitutivo têm 
natureza analógica ao § 2° do art. 229 do mesmo. Por isto, devem ser agrupados no mesmo 
dispositivo. É o que propomos, simplificando a redação de ambos e eliminando o tem de slogan da 
norma referente ao turismo. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente nos termos do 2o. Substitutivo. 
   
   EMENDA:22685 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao artigo 229 do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
"Art. 229 Como agente normativo e regulador  
de atividade econômica, o Estado exercerá funções  
de controle, fiscalização, incentivo e  
planejamento, que será imperativo para o setor  
público e indicativo para o setor privado, visando  
especificamente, a:  
a. manter o equilíbrio da balança de pagamentos;  
b. preservar o valor da moeda;  
c. atingir alto nível de ocupação;  
d. assegurar a estabilidade no nível dos preços;  
e. estimular a produtividade da empresa  
privada e a competitividade do produto nacional;  
f. favorecer a poupança e a difusão popular  
do capital e da propriedade."" 
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Justificativa: 
Para assegurar o equilíbrio entre o setor público e o privado da economia, e garantir a autonomia da 
empresa privada, é necessário definir os objetivos que condicionem a política econômica do Poder 
Pública. 
Tal planejamento, contudo, é imperativo para os entes estatais e indicativos para os particulares. 
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo incluindo matéria de lei ordinária. Dada 
a intenção de tornar o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser incluída no texto do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22692 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do § 1o. do Artigo 229  
Dê-se ao § 1o. do artigo 229 do Substitutivo  
do Relator a seguinte redação:  
"Art. 229 - ................................  
§ 1o. - A lei reprimirá o abuso do poder  
econômico, caracterizado pelo domínio dos  
mercados, a eliminação de concorrência e o aumento  
arbitrário do lucro, garantindo a defesa dos  
consumidores de bens e serviços, em conjugação com  
as liberdades de iniciativa e de mercado e com  
competividade da produção"". 
Justificativa: 
Na presente emenda, fundimos as normas de repressão ao abuso do poder econômico e de proteção 
dos consumidores, por serem conexas, não devendo ser desvinculada uma da outra. 
A proposta visa proteger o mercado e a economia social, sem divorcia-la da realidade que deve 
inspirar a norma legal, de modo que os princípios brasileiros da Ordem Econômica sejam sempre 
observados. 
As restrições da liberdade de comércio que pretejam os consumidores serão sempre de aplicação 
gradual, como forma de não prejudicar o crescimento econômico e o desenvolvimento social. 
Por fim, eliminamos no texto as exceções ao abuso do poder econômico, na forma que consta do 
Projeto. A Constituição não deve prever a possibilidade de abusos, como fez no § 1° do artigo 229. 
Qualquer forma de excesso não pode constar do corpo constitucional, pois torna-se uma trilha a ser 
seguida pela Estado interventor, de maneira a criar, casa vez mais, monopólios, oligopólios e outras 
formas de abuso econômico. 
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo incluindo matéria de lei ordinária. Dada 
a intenção de tornar o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser incluída no texto do 
Substitutivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22903 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 229, § 2o.  
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Acrescente-se ao final do § 2o. do art. 229 o  
seguinte: ..., "reconhecendo também as atividades  
econômicas atípicas, aquelas realizadas no recesso  
do lar". 
Justificativa: 
O reconhecimento do valor econômico do trabalho doméstico e das pequenas atividades realizadas 
no recesso da casa é de suma importância para a mulher que, em sua grande maioria trabalha nas 
lides domésticas sem receber qualquer compensação. 
Se fosse considerado pelas estatísticas oficiais, o trabalho doméstico ocuparia faixa significativa do 
produto interno bruto (PIB). Na verdade, o valor econômico do trabalho doméstico se evidencia 
quando confrontado com o da atividade empresarial organizada realizada em creches, restaurantes, 
lavanderias, serviços de asseio e conservação. A inexistência de uma infraestrutura de apoio à 
família impede a livre opção da mulher entre o serviço doméstico e a atividade remunerada. 
A presente disposição, reivindicação de alguns segmentos do movimento de mulheres, repete o 
previsto no parágrafo único do artigo 318 do Anteprojeto Afonso Arinos e tem, como consequência 
prática, possibilitar a vinculação da dona-de-casa ao sistema estatal de seguridade social. 
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo incluindo matéria de lei ordinária. Dada 
a intenção de tornar o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser incluída no texto do 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23366 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 229, § 2o.  
Inclua-se, no Artigo 229, do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição, um § 2o.,  
renumerando-se o atual § 2o., para § 3o., com a  
seguinte redação:  
"Art. - 229 ....................... 
§ 2o. - As pequenas e micro empresas não  
serão atingidas por normas federais, estaduais ou  
municipais que versem matéria de natureza  
tributária, comercial ou administrativa, exceto  
quando nelas expressamente mencionadas, para  
assegurar-lhes tratamento adequado". 
Justificativa: 
Ao fazer a compatibilização do texto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica, o Relator omitiu 
o dispositivo em tela. A matéria está relacionada com a defesa que se pretende dar às pequenas e 
microempresas no que diz respeito ao tratamento tributário, comercial ou administrativo. 
Principalmente, em períodos de crise, como o que estamos atualmente atravessando, onde o poder 
público entra como agente regulador da atividade econômica. 
Parecer:   
   Preferimos manter, no 2o. Substitutivo, o tratamento dado no 1o. Substitutivo quanto à proteção das 
empresas de pequeno porte, inclusive porque os incentivos e benefícios a elas atribuídas poderão 
variar, ao longo do tempo, em função das diferentes conjunturas econômicas e sociais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23430 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 229 do Projeto  
de Constituição/Substitutivo do Relator  
Art. 229 ....................... 
§ 3o. - A Lei reprimirá o abuso do poder  
econômico que tenha por fim eliminar a  
concorrência, dominar os mercados ou prejudicar o  
consumidor. 
Justificativa: 
O País tem assistido um agigantamento cada vez maior do Estado na Economia. Três tem sido as 
principais formas de intervenção. Pela Tributação, pela regulamentação e pela Participação Direta na 
Produção e na Circulação. Quanto às duas primeiras, são na realidade atribuições privativas do 
Estado, cabendo estabelecer apenas os limites e condições desse tipo de intervenção na atividade 
econômica. 
Existe hoje um excesso de regulamentação, desde questões gerais até questões particulares de 
pequena importância. Mas falta uma diretriz mais clara no sentido de evitar a ação abusiva de prática 
que acabam por eliminar a sadia competição no mercado, e assim, gerando distorções que 
prejudicam os consumidores. Essas práticas estão em geral associadas a monopólios, cartéis, formas 
monopolísticas ou outro tipo de controle exercido sobre o mercado. Empresas Públicas ou de 
economia mista, que detém o monopólio, de fato e de direito, devem também se sujeitar às sanções 
da lei quando praticam atos abusivos valendo-se da condição de terem o monopólio. 
Parecer:   
   O objetivo da Emenda está assegurado em dispositivos constantes do texto do Projeto de 
Constituições (Substitutivo); quanto a forma dada, preferimos a redação incluída no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23844 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Artigo 229 do  
Substitutivo do Relator, do Projeto de Constituição:  
Art. 229 - Como agente normativo e regulador  
da atividade econômica, o Estado exercerá funções  
de controle, fiscalização, incentivo e  
planejamento, que será imperativo para o setor  
público e indicativo para o setor privado.  
§ 1o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
exceções previstas nesta Constituição.  
§ 2o. - A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo,  
com incentivo financeiro, fiscais e creditícios.  
§ 3o. - A cada quatro anos os governos  
federal, estaduais e municipais, encaminharão  
projeto de lei ao respectivo legislativo,  
estabelecendo o planejamento do desenvolvimento  
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econômico, com as correspondentes políticas de  
desenvolvimento setoriais e espaciais. 
Justificativa: 
Os planejamentos do país têm-se reduzido a meras declarações de intenções do executivo, não se 
obrigando os Governos a cumpri-los, e modificando-os simples resoluções dos ministros de cada 
área. 
É necessário que o planejamento seja rigorosamente cumprido, o que obrigará a que sejam mais 
realisticamente elaborados e, caso haja necessidade de modificações, terão que sofrer aprovação do 
legislativo. 
Parecer:   
   A Emenda reafirma o Texto do Substitutivo, na primeira parte, e amplia a redação do dispositivo 
original incluindo matéria que seria melhor regulada em lei ordinária.  
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24153 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 229:  
Suprima do artigo 229 do Projeto de  
Constituição o seu § 1o. 
Justificativa: 
Conforme parágrafo 3° do Art. 228, o teor do presente parágrafo 1° fica melhor se incrustado naquele 
parágrafo. 
Parecer:   
   Os objetivos da Emenda melhoram o texto Constitucional e exclui dispositivo que ficaria melhor 
situado em outro artigo Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24154 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 229, § 1o.:  
Suprima-se do art. 229 do Projeto de  
Constituição o seu Parágrafo 1o. 
Justificativa: 
O presente pedido de supressão visa à inclusão da mesma no § 3° do Artigo 228, por achar que 
naquele dispositivo ficará mais constitucionalizado. 
Parecer:   
   Os objetivos da Emenda melhoram o texto Constitucional e exclui dispositivo que ficaria melhor 
situado em outro artigo Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24155 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 228, Parágrafo 3o.  
do Projeto de Constituição.  
Art. 228. - ................................  
..................................................  
O § 3o. do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
§ 3o. - A Lei reprimirá toda e qualquer  
formação de monopólios, oligopólios, carteis e  
qualquer forma de abuso do poder econômico,  
inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas  
seja qual for a sua natureza, que tenha por fim  
dominar os mercados nacionais, eliminar a  
concorrência ou aumentar arbitrariamente os  
lucros. 
Justificativa: 
No momento em que se exercita o aprimoramento democrático no texto constitucional, a atual 
redação dada pelo eminente relator Bernardo Cabral no meu entender não esqueceu os dispositivos 
que ora propomos, mas acredito eu que da forma em que foi colocado estava disforme, ou seja, 
incrustado noutro Artigo, por isto proponho a nova redação, o suprimo o § 1° do Art. 229. 
Parecer:   
   Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, embora a redação como está 
proposta não seja incluída na sua integridade. Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   
   EMENDA:25336 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   No Substitutivo ao Projeto de Constituição,  
elaborado pelo Relator da Comissão de Sistematização:  
I - Dê-se ao § 3o. do art. 228, a seguinte redação:  
"§ 3o. A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, que tenha por  
fim dominar os mercados nacionais, eliminar a  
concorrência ou aumentar arbitrariamente os lucros.  
II - suprima-se o § 1o. do art. 229,  
transformando-se seu § 2o. em parágrafo único. 
Justificativa: 
A Emenda ora proposta visa eliminar uma duplicidade de regras iguais sobre a mesma matéria, 
unificando a regulação jurídica num só dispositivo. 
Parecer:   
 Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, embora a redação como está proposta 
não seja incluída na sua integridade. Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26098 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do Artigo 229, do Substitutivo  
ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"§ 1o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios privados, oligopólios, cartéis,  
conglomerados financeiros e toda e qualquer forma  
de abuso econômico." 
Justificativa: 
Entendemos que a empresa privada é o sustentáculo do sistema capitalista, sem a qual este não teria 
razão de ser. Somos favoráveis ao capitalismo organizado, mas não podemos tolerar qualquer forma 
de abuso econômico. 
É preciso deixar explícito que a lei não permitirá a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e 
conglomerados financeiros, como existem atualmente. 
Não tem cabimento os bancos, com funções específicas, por exemplo, acabarem atuando como 
financeiras, seguradoras, corretoras de valores mobiliários, etc. 
Neste sentido é que contamos com o apoio dos dignos Constituintes, para impedirmos de vez a 
formação desses verdadeiros monstrengos, que acabarão por engolir a todos nós. 
Parecer:   
   A fórmula adotada pelo Substitutivo melhor disciplina a matéria concernente ao abuso econômico.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:26366 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 1o. do Art. 229  
O § 1o. do Art. 229 passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - A lei reprimirá e punirá a formação  
de monopólios, cartéis e toda e qualquer forma de  
abuso do poder econômico, admitidas as exceções  
previstas nesta Constituição. 
Justificativa: 
A inclusão do termo “punirá” decorre do fato de que a repressão não implica em punição, mas 
simplesmente conter, moderar, coibir, refrear ou represar. O governo possui órgão especifico para 
conter e punir o abuso de poder econômico, vinculado ao Ministério da Justiça – o conselho 
administrativo de defesa econômica – que tem 25 anos de existência. Acreditamos que a punição ao 
abuso do poder econômico deva ser diretriz a preservar, razão porque incluímos o termo no 
parágrafo primeiro do Artigo. 
Com referência à supressão do termo “oligopólios”, voltamos a lembrar ser a economia moderna 
oligopolizada e que não é a existência do oligopólio a origem do abuso do poder econômico; o 
oligopólio é simplesmente uma expressão do poder econômico. 
Parecer:   
   Não procede o acréscimo sugerido pois o texto expressa claramente que serão reprimidas as 
formas de abusos que representam prejuízo para a sociedade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26387 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "fiscais" constante no  
parágrafo 2o. do artigo 229. 
Justificativa: 
Da forma como está à redação do parágrafo 2° do artigo 229 do Projeto de Constituição, 
compulsoriamente deverão ser atribuídos benefícios fiscais ao cooperativismo. Esse dispositivo 
poderá afetar sensivelmente as receitas dos Estados, na medida em sabemos que o setor 
representa, atualmente, significativa parcela da economia e tem, via poder econômico, pressionado a 
iniciativa privada. 
As cooperativas atuam na mesma faixa do capital privado realizado operações comerciais e 
industriais, e o estabelecimento de benefícios fiscais a elas criará condições indesejáveis se 
concorrência desigual. 
Parecer:   
 De fato, não cabe no texto a discriminação das formas de incentivos ao cooperativismo e outros 
formas de associativismo, sobretudo dos privilégios fiscais que tanto afetam as finanças dos 
Estados.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26527 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do § 1o. do Artigo 229  
Dê-se ao § 1o. do artigo 229 do substitutivo  
do Relator a seguinte redação:  
"Art. 229 - ............................. 
§ 1o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico." 
Justificativa: 
A redação original do parágrafo ora emendado administra exceções, ou seja, permitia que houvesse 
abusos econômicos. 
Ora, não cabe à Constituição permitir abusos, mas sim legitima-los, de forma a refletir efetivamente 
um consenso. Fazendo justiça a todos, e não beneficiando uns poucos, mesmo que seja o Poder 
Público. 
O motivo da presente emenda, pois é extirpam da Constituição expressões que possam futuramente 
ser utilizadas para o favorecimento de alguns em detrimento da Nação. 
Parecer:   
   O texto do dispositivo emendado especifica as condições em que o poder econômico pode gerar 
prejuízo social, devendo então serem coibidos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27000 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Suprima-se a expressão "fiscais" constante no  
parágrafo 2o. do artigo 229. 
Justificativa: 
Da forma como está à redação do parágrafo 2° do artigo 229 do Projeto de Constituição, 
compulsoriamente deverão ser atribuídos benefícios fiscais ao cooperativismo. Esse dispositivo 
poderá afetar sensivelmente as receitas dos Estados, na medida em que sabemos que o setor 
representa, atualmente, significativa parcela da economia e tem, via poder econômico, pressionado a 
iniciativa privada. 
As cooperativas atuam na mesma faixa do capital privado realizando operações comerciais e 
industriais, e o estabelecimento de benefícios fiscais a elas criará condições indesejáveis de 
concorrência desigual. 
Parecer:   
   Concordamos com o autor da Emenda, em parte, desde que não só cabe suprimir o termo "fiscais", 
ação que deve abranger a enunciação dos incentivos constantes do texto do primeiro Substitutivo.  
Pela aprovação parcial, nos termos do segundo Substitutivo. 
   
   EMENDA:27411 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescenta a expressão "trabalho associado"  
em substituição à palavra "associativismo"  
Art. 229 ......................... 
§ 2o. - A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de trabalho  
associado, com incentivos financeiros, fiscais e  
creditícios. 
Justificativa: 
Considerando que o desenvolvimento econômico exige uma grande criatividade nas formas de 
trabalho e empreendimento da produção, na busca da obtenção e superação crescente de patamares 
de eficiência e produtividade, como a parceria econômica e social, a expressão trabalho associado, 
traduz melhor a amplitude destas fórmulas, já que a palavra “associativismo” parece mais ligada a 
associação para finalidade civil. 
Parecer:   
   A expressão associativismo é mais abrangente que trabalho associado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28272 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Artigo 229 do Substitutivo  
do Projeto de Constituição.  
Acrescente-se Parágrafo 3o. ao Artigo 229:  
§ 3o. - A Lei apoiará e estimulará os  
investimentos em regiões cuja renda "per capita"  
seja inferior à média nacional com incentivos  
financeiros, fiscais e creditícios. 
Justificativa: 
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O § 2° do art. 229 trata, de forma justa, dos incentivos financeiros fiscais e creditícios para as 
Cooperativas. Parece-nos ser apropriado estender a mesma política para as empresas públicas e 
privada, e não somente cooperativas localizadas em regiões cuja renda per capita seja inferior a 
média nacional. 
É assegurar os estímulos administrativos pelo Governo para superação das desigualdades regionais. 
Parecer:   
   O Substitutivo do relator ao Projeto de Constituição aborda o tema dos desequilíbrios regionais ao 
estabelecer, no art. 225, a "redução das desigualdades regionais e sociais" como um dos princípios 
da ordem econômica. Todavia, a definição de mecanismos específicos para o atendimento desse 
objetivo pode ser feita de modo mais adequado através de lei ordinária ou complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28319 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a expressão "fiscais" constante do  
parágrafo 2o., do artigo 229. 
Justificativa: 
Da forma como está à redação do parágrafo 2° do artigo 229 do Projeto de Constituição, 
compulsoriamente deverão ser atribuídos benefícios fiscais ao cooperativismo. Esse dispositivo 
poderá afetar sensivelmente as receitas dos Estados, na medida em que sabemos o setor 
representa, atualmente, significativa parcela da economia e tem, via poder econômico, pressionado a 
iniciativa privada. 
As cooperativas atuam na mesma faixa do capital privado realizando operações comerciais e 
industriais, e o estabelecimento de benefícios fiscais a elas criará condições indesejáveis de 
concorrência desigual. 
Parecer:   
   A ideia de não se definir, no texto constitucional, as formas de estímulo ao cooperativismo constitui 
contribuição importante ao Projeto de Constituição. Tal ideia deveria ser estendida, de forma a 
eliminar a menção a quaisquer formas específicas de estímulo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28541 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o parágrafo 2o. do art. 229  
e acrescente-se 3o. e 4o. parágrafo.  
Parágrafos 2o. - O Poder Público fomentará o  
cooperativismo e a lei, assegurará a liberdade da  
Constituição das cooperativas, sua atuação em  
todos os ramos da atividade humana. Livre  
administração, autocontrole, acesso aos incentivos  
fiscais e constituição de seu órgão de  
representação legal.  
Parágrafo 3o. - É vedado a União, aos  
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios  
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instituir tributos sobre o ato cooperativo, assim  
considerado aquele praticado entre o associado e a  
cooperativa ou entre cooperativas associadas, na  
realização de serviços, operações, ou atividades  
que constituem o objeto social.  
Parágrafo 4o. - O ensino do cooperativismo  
constituirá disciplinas facultativas dos horários  
normais da escolas e instituições de ensino de  
todos os graus. 
Justificativa: 
As cooperativas são hoje um dos únicos fatores de desenvolvimento e organização da atividade 
agrícola. Por essa razão devem ser distinguidas de forma especial. O tratamento constitucional para 
cooperativas independe de justificativas mais amplas. 
Parecer:   
   Não cabe ao texto constitucional estipular programa de desenvolvimento do cooperativismo, mas 
tão-somente marcar o dever do Estado em apoiar essa forma associativismo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28744 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o "caput" do art. 229 pela disposição seguinte:  
"Art. 229 - O Estado dispensará atenção à  
atividade econômica, zelando pela conciliação das  
atividades dos seus agentes com o interesse  
nacional, prestigiando, favorecendo e fomentando o  
seu desenvolvimento, podendo exercê-la em regime  
de associação com pessoas físicas ou jurídicas  
particulares, em regime de participação nestas  
últimas, ou, em casos especiais, em regimes  
autênticos de livre iniciativa e de competição, ou  
ainda, excepcional e transitoriamente, em regime  
de monopólio, para atender a imperativos de  
segurança nacional ou a relevante interesse  
coletivo, conforme definidos em lei". 
Justificativa: 
Sobretudo nos últimos anos, vem se acentuando a presença do Estado em nossa economia, nem 
sempre com o efeito desejado de evitar que ela se desvirtue principalmente no que se relaciona com 
a autenticidade do regime de livre concorrência, e de conciliar muito criteriosamente os interesses 
empresariais com a função social dos agentes econômicos. Onde há exagero, há erro. Até mesmo os 
países socialistas de ideologia marxista-leninista já estão compreendendo isto. Daí a preocupação do 
dispositivo ora proposto em colocar o Estado como um aliado dos agentes econômicos e não como 
seu capataz ou inimigo natural. 
Emenda substitutiva que estamos apresentando ao art. 228 visa a conter, nos limites adequados, o 
exercício pelo Estado da atividade econômica. 
Parecer:   
   Entendemos que o assunto objeto da Emenda deva ser disciplinado pela Legislação Ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28974 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 229  
O parágrafo 1o. do Art. 229 do Substitutivo,  
passa a ter esta redação:  
"Art. 229 - ................................  
..................................................  
§ 1o. - a lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis, a prática de  
usura e qualquer forma de abuso do poder econômico  
por parte de pessoas físicas ou jurídicas de  
direito privado." 
Justificativa: 
Dentre os abusos de poder econômico também a prática da usura, que esta emenda incorpora ao 
disposto de sua nocividade, e oferece-lo como instrumento em prol do bem-comum e da prosperidade 
da coletiva. 
Também sugerimos a supressão “admitidas às exceções previstas nesta Constituição”, por se 
afigurar conflitante como institutos nobres do enunciado constitucional. Na verdade, o relator deseja 
se referir às exceções em que ao Estado é conferido do monopólio de certas atividades estratégicas 
para a segurança do País. 
Acreditava que a emenda sara a falha da formam como está redigido. 
Parecer:   
   A classificação das formas de abuso do poder econômico, sobre ser elástica, sem dúvida 
abrangeria a usura. Mas esta tem recebido ao longo do tempo tratamento específico na legislação do 
País, tradição que a nosso ver não deve ser modificada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29032 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Art. 229 - Como agente normativo e regulador  
da atividade econômica, o Estado exercerá funções  
de fiscalização, incentivo e planejamento, que  
será imperativo para o setor público e indicativo  
para o setor privado.  
§ 1o. - A lei reprimirá a formação de  
oligopólios e cartéis e toda e qualquer forma de  
abuso de poder econômico, inclusive dos  
monopólios ressalvados quanto a estes as exceções  
previstas nesta Constituição.  
§ 2o. - ............................... 
Justificativa: 
As modificações propostas visam conferir ao texto melhor redação aliada a uma melhor definição dos 
instrumentos do Executivo em sua tarefa de atuar sobre a economia. 
Parecer:   
   A expressão "ressalvadas quanto a estas as exceções previstas nesta Constituição" é 
desnecessária. O monopólio do Estado não configura abuso do poder econômico.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:29420 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DOMINGOS JUVENIL (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a expressão "fiscais" constante no  
parágrafo 2o. do artigo 229. 
Justificativa: 
De forma como está à redação do parágrafo 2° do artigo 229 do Projeto de Constituição, 
compulsoriamente deverão ser atribuídos benefícios fiscais ao cooperativismo. Esse dispositivo 
poderá afetar sensivelmente as receitas dos Estados, na medida em que sabemos que o setor 
representa, atualmente, significativa parcela da economia e tem, via poder econômico, pressionado a 
iniciativa privada. 
As cooperativas atuam na mesma faixa do capital privado realizando operações comerciais e 
industriais, e o estabelecimento de benefícios fiscais a elas criará condições indesejáveis de 
concorrência desigual. 
Parecer:   
   Concordamos com o autor da Emenda, em parte, desde que não só cabe suprimir o termo "fiscais", 
ação que deve abranger a enunciação dos incentivos constantes do texto do primeiro Substitutivo.  
Pela aprovação parcial, nos termos do segundo Substitutivo. 
   
   EMENDA:29759 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimir o parágrafo primeiro ao artigo 229,  
renumerando o parágrafo segundo para único. 
Justificativa: 
Em razão de outra emenda ao Artigo 228. 
Parecer:   
   Os objetivos da Emenda melhoram o texto Constitucional e exclui dispositivo que ficaria melhor 
situado em outro artigo. Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29924 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a expressão "fiscais" constante no  
parágrafo 2o. do artigo 229. 
Justificativa: 
De fato como está à redação do parágrafo 2° do artigo 229 do Projeto de Constituição, 
compulsoriamente deverão ser atribuídos benefícios fiscais ao cooperativismo. Esse dispositivo 
poderá afetar sensivelmente as receitas dos Estados, na medida em que sabemos que o setor 
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representa, atualmente, significativa parcela da economia e tem, via poder econômico, pressionado a 
iniciativa privada. 
As cooperativas atuam na mesma faixa do capital privado realizando operações comerciais e 
industriais, e o estabelecimento de benefícios fiscais a elas criará condições indesejáveis de 
concorrência desigual. 
Parecer:   
   De fato, como constante na justificação da emenda, a redação do parágrafo 2o. do art. 229, poderia 
levar a compulsoriedade de se atribuir benefícios fiscais ao cooperativismo e a outras formas de 
associativismo, gerando distorções, seja pela repercussão nas finanças públicas, seja pela 
concorrência desigual que poderia gerar e, ainda, seja pela impossibilidade de se assegurar a 
eficácia desses instrumentos de promoção da atividade produtiva que adviria com a setorização e  
com a natureza facultativa dos incentivos. Acreditamos, assim, que devamos suprimir a expressão  
"com incentivos financeiros, fiscais e creditícios" do dispositivo constitucional.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30279 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 229, § 1o.  
Ao § 1o. do Art. 229, dê-se esta redação:  
"Art. 229 - ....................... 
§ 1o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico praticada por  
pessoa, empresa ou grupo de empresas de caráter  
privado." 
Justificativa: 
A Constituição não pode acolher exceções naquilo que expressamente condena. 
Certamente o nobre Relator desejou se referir, no das exceções, aos monopólios exercidos pelo 
Estado nos setores estratégicos da economia. 
Parecer:   
   Na organização e realização da atividade econômica, mesmo em sociedades modernas, 
constatam-se sérias distorções relacionadas com o abuso do poder econômico que necessitam ser  
reprimidas.  
Porém, é necessário ter presente que o abuso do poder econômico assume as mais variadas formas, 
o que exige certa universalização da norma constitucional de maneira a que se tenha assegurado a 
sua eficácia. Aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30325 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Dispositivos emendados: Artigos 220 a 224  
Substitua-se a redação dos referidos artigos  
pela seguinte, remunerem-se os mesmos.  
Art. - O Estado, como agente normativo e  
regulador da atividade econômica e social,  
exercerá processo de planejamento permanente,  
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contando com a participação dos diversos segmentos  
políticos, sociais e dos vários níveis de Governo,  
abrangendo planos e orçamentos do Setor público,  
diretrizes e instrumentos de política econômica,  
indutores do setor privado e levando em conta os  
aspectos peculiares de cada região.  
§ 1o. - Planos de Orçamentária será anual,  
explicitará objetivos e metas, proporcionará  
elementos que permitam verificar a integração do  
Orçamento com os planos, estimará a receita,  
fixará a despesa e indicará a forma de financiar o  
déficit, se houver, vedando-se qualquer outro  
dispositivo estranho, salvo:  
I - Autorização para abertura de crédito  
suplementar dentro de limites estabelecidos.  
II - Autorização de operação de crédito por  
antecipação de receita, resgatáveis no exercício e  
não superiores à quarta parte da receita total estimada.  
III - Legislação, que sem alterar a base  
tributária, viabilize a execução da receita estimada.  
§ 3o. - Nenhuma despesa será realizada se não  
estiver autorizada na Lei Orçamentária ou crédito  
adicional, devendo, as que impliquem em  
compromisso que ultrapasse o exercício, constar do  
Plano ou nele ser inseridas após aprovadas pelo  
Legislativo.  
§ 4o. - Lei complementar regularizará todos  
os demais aspectos relativos à vigência, prazos,  
conteúdo, elaboração, execução, acompanhamento e  
avaliação dos planos e orçamentos públicos.  
Art. - A abertura de crédito extraordinário  
somente será admitida para atender despesas  
imprevisíveis e urgentes decorrentes de guerra,  
comoção interna ou calamidade pública, devendo  
submeter-se a homologação do Legislativo.  
§ único - Os créditos especiais e  
extraordinários não poderão ter vigência além do  
exercício financeiro em que forem autorizados,  
salvo se o ato de autorização for promulgado nos  
quatro últimos meses do exercício, caso em que  
reabertos nos limites de seus saldos, poderão  
viger até o término do exercício financeiro subsequente.  
Art. - É vedado:  
I - Vincular receita de natureza tributária a  
Órgão, fundo ou despesa, ressalvado a repartição  
do produto da arrecadação dos impostos mencionados  
no capítulo do Sistema Tributário Nacional.  
II - Conceder créditos ilimitados e abrir  
créditos adicionais sem indicar as fontes dos  
recursos correspondentes.  
III - Criar fundos de qualquer natureza,  
salvo em Lei Suplementar que os autoriza,  
respeitando o disposto no Art. 464.  
IV - Transpor recursos de uma categoria  
orçamentária para outra, sem prévia autorização do  
Legislativo. 
Justificativa: 
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A presente emenda atende a uma das principais preocupações da maioria dos constituintes, no 
sentido de reduzir o texto constitucional, sem prejuízo do fundamental. Introduz-se o que é mais 
inovador, ou seja, a concepção do processo de Planejamento permanente e sua vinculação com os 
planos e orçamentos públicos. 
Dá uma concepção ampla ao plano do setor público, sanando assim um erro do passado, de limitá-lo 
a um Orçamento Plurianual de Investimentos, o que constitui um fracasso e gerou graves distorções. 
Remete-se, o que não é fundamental para legislação complementar e ordinária, assegurando desta 
forma uma maior permanência dos dispositivos constitucionais. 
Parecer:   
   A emenda do ilustre Constituinte pretende substituir toda Seção II - Dos Orçamentos, artigos 220 a 
224.  
O conteúdo da emenda, em confronto com o do Substitutivo, levou-nos a conclusão que, apesar de 
alguns artigos e parágrafos se harmonizarem com os dos apresentados, a filosofia do processo 
orçamentário, não obstante os nobres propósitos do Autor da emenda, não se coaduna com a  
sistemática que orienta o Sistema de Planos e Orçamentos e não coincide com o conjunto dos pontos 
de vista expressado pela maioria dos Membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30806 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PDS/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 229 § 2o.,  
Título VIII, Capítulo I  
Suprima-se a expressão "fiscais" constantes  
no § 2o. do Artigo 229. 
Justificativa: 
Da forma como está à redação do § 2° do Artigo 229 do Projeto de Constituição, compulsoriamente 
deverão ser atribuídos benefícios fiscais ao cooperativismo. Esse dispositivo poderá afetar 
sensivelmente as receitas dos Estados, na medida em que sabemos que o setor representa, 
atualmente, significativa parcela da economia e tem, via poder econômico, pressionado a iniciativa 
privada. 
As cooperativas atuam na mesma faixa do capital privado realizado operações comerciais e 
industriais, e o estabelecimento de benefícios fiscais a elas criará condições indesejáveis de 
concorrência desigual. 
Parecer:   
   De fato, como constante na justificação da emenda, a redação do parágrafo 2o. do art. 229, poderia 
levar a compulsoriedade de se atribuir benefícios fiscais ao cooperativismo e a outras formas de 
associativismo, gerando distorções, seja pela repercussão nas finanças públicas, seja pela 
concorrência desigual que poderia gerar e, ainda, seja pela impossibilidade de se assegurar a 
eficácia desses instrumentos de promoção da atividade produtiva que adviria com a setorização e  
com a natureza facultativa dos incentivos. Acreditamos, assim, que devamos suprimir a expressão  
"com incentivos financeiros, fiscais e creditícios" do dispositivo constitucional.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30868 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 229  
O artigo 229 do Projeto de Constituição passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 229 - Como agente normativo e regulador  
da atividade econômica, o Estado exercerá funções  
de controle, fiscalização, incentivo e  
planejamento, em caráter vinculatório, para o  
setor público e indutivo, para o setor privado. 
Justificativa: 
O dispositivo, como é fácil inferir de sua redação, tem o objetivo de compelir a Administração Pública 
a adotar as diretrizes nele contidas, deixando ao setor privado apenas uma orientação nesse sentido. 
Acontece que, na forma como está, agora, redigida sua parte final, esse intento jamais seria atingido, 
uma vez que a discussão em torno da imperatividade e da indicatividade da norma jurídica é algo 
ligado a outro âmbito de indagação teórica, bastante distanciado do alcance que se pretendeu obter. 
Na forma como redigido está, o art. 229 seria inócuo e constituir-se-ia num equívoco doutrinário, sem 
nenhuma repercussão no tocante à eficácia normativa. 
Cogitando-se “caráter vinculatório” e “caráter indutivo”, como propõe a emenda, dá-se adequação 
doutrinária e eficácia plena à mencionada disposição. 
Parecer:   
   A substituição da natureza imperativa e indicativa do Planejamento Estatal, pelos termos 
"vinculatório" e "indutivo" como pretende a emenda, não traz avanço de conteúdo relativamente ao 
constante no substitutivo, podendo, entretanto, levar à inocuidade da função de planejamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31361 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 229 DO SUBSTITUTIVO  
DO CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL AO PROJETO DE  
CONSTITUINTE:  
Art. 229 - Suprima-se a palavra "controle" do texto deste artigo. 
Justificativa: 
Não há porque submeter toda a economia ao controle do Estado. A socialização do País não é 
objetivo do povo brasileiro. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do Art. 305. Rejeitamos a sugestão por entendermos necessária a 
manutenção de dispositivo que trata da especificação daqueles que têm direito a proteção especial.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31563 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 229  
Adite-se ao art. 229 do Projeto de  
Constituição - Substitutivo do Nobre relator - o  
Seguinte Parágrafo 3o.  
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Art. 229 ........................  
§ 3o. A Lei apoiará e estimulará as empresas  
que investirem em pesquisa, criação de tecnologia  
adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de  
seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de  
remuneração onde o empregado receba desvinculada  
do salário participação nos ganhos econômicos  
resultantes da produtividade do seu trabalho. 
Justificativa: 
É todo necessário o estímulo às carências nacionais, como a pesquisa e a criação de tecnologia 
adequada ao País e também a prática de sistemas que visem ao treinamento e aperfeiçoamento dos 
recursos humanos e estímulos novos além do salário, que motivem um patamar de qualidade e 
eficiência do trabalho, será uma forma de democratização dos lucros e de alta eficácia na 
produtividade das empresas, fortalecendo o seu poder de atuação pela harmonia do trabalho e 
capital, obtida pela repartição de resultados. 
Parecer:   
   A matéria objeto da Emenda do ilustre Constituinte já está, implícita ou explicitamente, prevista nos 
artigos 288, 289 e 290 do Substitutivo, e, bem assim, no inciso IX do seu artigo 7o.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:31752 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o Parágrafo 2o. (segundo) do  
Art. 229 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
Este inciso, objeto da presente emenda, contraria o princípio da “Livre Concorrência”, proposto no 
artigo 225, inciso 4°, bem como estabelece um paternalismo descabível e desnecessário. 
Parecer:   
   Atendida, em parte, a Emenda, com a nova redação dada ao dispositivo pelo parágrafo 1o. do 
artigo 195 do 2o. Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31782 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: §§ do Art. 228 e 1o. do Art. 229.  
Substitua-se os §§ 3o. do art. 228 e 1o. do  
art. 229, pelo § 1o. deste último, com a seguinte redação:  
"§ 1o. A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis, e outras formas  
de abuso do poder econômico, que tenha por objeto  
dominar os mercados nacionais, eliminar a  
concorrência, ou aumentar arbitrariamente os lucros". 
Justificativa: 
O § 3° do art. 228 e o § 1° do art. 229 tratam de matérias correlatas e muito semelhantes. Por isso, 
optamos por sugerir que reste apenas o § 1° do art. 229, englobando disposições. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 126  

 

Estamos certos de que a redação proposta melhora o conteúdo em seus aspectos de técnica 
legislativa. 
Parecer:   
   De fato, há evidente concorrência entre os dispositivos assinalados, devendo o substitutivo integrá-
los. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31852 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Procedam-se as seguintes modificações no  
Capítulo I, do Título VIII, do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição, elaborado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização:  
I - Dê-se ao art. 226 a seguinte redação.  
Art.- 226 Será considerada empresa nacional a  
pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital votante  
esteja, em caráter permanente, exclusivo e  
incondicional, sob a titularidade direta ou  
indireta de pessoas físicas domiciliadas no País,  
ou por entidades de direito público interno.  
II - Dê-se ao § 3o. do art. 226, a seguinte redação:  
§ 3o. Na aquisição de bens e serviços o poder  
público, em igualdade de condições dará tratamento  
preferencial à empresa nacional:  
III - Dê-se ao § 1o. do art. 228,. a seguinte redação:  
Art. 228 - ............................ 
§ 1o. As empresas públicas, as sociedades de  
economia mista e as fundações públicas somente  
serão criadas por lei complementar e ficarão  
sujeitas ao direito próprio das empresas  
privadas inclusive quanto às obrigações  
trabalhistas e tributárias.  
IV - Dê-se ao § 3o. do art. 228, a seguinte redação:  
Art. 228 - ................................ 
§ 3o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólio, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico que tenha por  
fim dominar os mercados nacionais, eliminar a  
concorrência ou aumentar arbitrariamente os  
lucros.  
V - Suprima-se o § 1o. do art. 229,  
transformando-se seu § 2o. em parágrafo único;  
VI - Dê-se ao item I do parágrafo único do  
art. 230, a seguinte redação:  
I - o regime das empresas concessionárias e  
permissionárias de serviços públicos, o caráter  
especial e de prorrogação de seu contrato, e  
fixará as condições de caducidade, fiscalização,  
rescisão e reversão de concessão ou permissão;  
VII - Suprima-se o item III do parágrafo  
único do art. 230;  
VIII - Dê-se ao § 2o. do art. 231, a seguinte redação:  
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Art. 231 - .................................... 
§ 2o. É assegurada ao proprietário do solo,  
na forma da lei, participação nos resultados da  
lavra.  
IX - Suprima-se o parágrafo único do art. 232;  
X - Dê-se ao caput do art. 233, a seguinte redação:  
Art. 233 - A pesquisa e a lavra dos recursos  
minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica e dos recursos hídricos,  
dependem de autorização ou concessão federal e não  
poderão ser transferidas sem prévia anuência do  
poder concedente.  
XI - suprima-se o § 2o. do art. 233,  
transformando-se seu § 1o. do art. em parágrafo  
único;  
XII - suprima-se o parágrafo único do art. 239  
XIII - suprima-se o art. 241 e respectivo  
parágrafo único;  
XIV - suprima-se o art. 243  
XV - suprima-se o art. 244 
Justificativa: 
A Emenda corresponde a uma revisão do Substitutivo, após longa discussão com parlamentares, 
técnicos e especialistas no assunto, bem como de entidades representativas da comunidade 
brasileira. 
Parecer:   
   As sugestões contribuem para o aprimoramento do texto, sendo acatadas em grande parte pelo 
Relator na forma de seu Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32176 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo I do Título VIII  
Dos Princípios Gerais, da Intervenção do  
Estado do Regime de Propriedade  
Do subsolo e da Atividade Econômica  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo I  
do Título VIII do Projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela  
seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica E Financeira  
Capítulo I  
Dos princípios gerais, da intervenção do  
Estado, do regime de propriedade do subsolo e da  
atividade econômica  
Art. 175 - A ordem econômica, fundada na  
valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos  
existência digna, conforme os ditames da justiça  
social e os seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 128  

 

III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais  
VIII - pleno emprego; e  
IX - tratamento favorecido para as empresas  
nacionais de pequeno porte.  
Título VIII  
Cont. Capítulo I  
Art. 176 - Será considerada empresa nacional  
a pessoa jurídica constituída e com sede no país,  
cujo controle decisório e de capital montante  
esteja, em caráter permanente, exclusivo e  
incondicional, sob a titularidade majoritária,  
direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas  
no país, ou por entidades de direito público interno.  
§ 1o. - Será considerada empresa brasileira  
de capital estrangeiro a pessoa jurídica  
constituída, com sede e direção no País, que não  
preencha os requisitos deste artigo.  
§ 2o. - As atividades das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderão ter proteção temporária.  
§ 3o. - Na aquisição de bens e serviços, em  
igualdade de condições, o Poder Público dará  
tratamento preferencial à empresa nacional.  
Art. 177 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma da lei.  
Art. 178 - A intervenção do Estado no domínio  
econômico e o monopólio só serão permitidos quando  
necessários para atender aos imperativos da  
segurança nacional ou a relevante interesse  
coletivo, conforme definidos em lei.  
Título VIII  
Cont. Capítulo I  
Art.178.  
§ 1o. - As empresas públicas e as sociedades  
de economia mista e as fundações públicas somente  
serão criadas por lei complementar, e ficarão  
sujeitas ao direito próprio das empresas privadas  
inclusive quanto às obrigações trabalhistas e  
tributárias, salvo o disposto no artigo 203,  
parágrafo 1o.  
§ 2o. - As empresas públicas, as sociedades  
de economia mista não poderão gozar de privilégios  
fiscais não extensivos às do setor privado.  
§ 3o. - A lei reprimirá toda e qualquer forma  
de abuso do poder econômico que tenha por fim  
dominar os mercados nacionais, eliminar a  
concorrência ou arbitrariamente os lucros.  
Art. 179 - Como agente normativo e regulador  
da atividade econômica, o Estado exercerá funções  
de controle, fiscalização, incentivo e  
planejamento, que será imperativo para o setor  
público e indicativo para o setor privado.  
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§ 1o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico, admitidas as  
exceções previstas nesta Constituição.  
§ 2o. - A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas de associativismo,  
com incentivos financeiros, fiscais e creditícios.  
Art. 180 -Incumbe ao Estado, diretamente ou  
sob o regime de concessão ou permissão, por prazo  
determinado e sempre através de concorrência  
pública, a prestação de serviços públicos.  
Parágrafo Único - A lei disporá sobre:  
I - O regime das empresas concessionárias e  
permissionárias de serviços públicos, o caráter  
especial e de proteção de seu contrato, e fixará  
as condições de caducidade, rescisão e reversão de  
concessão ou permissão;  
II - os direitos dos usuários;  
III - o regime de fiscalização das empresas  
concessionárias e permissionárias;  
IV - tarifas que permitam cobrir o custo, a 
remuneração do capital, a expansão e o  
melhoramento dos serviços;  
V - a obrigatoriedade de manter o serviço adequado.  
[...] 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
Parecer:   
   A emenda, múltipla, refere o título VIII, Capítulo I do Substitutivo do Relator. Acrescenta expressões 
ao artigo 226, parágrafo do artigo 234 (exclui do monopólio as refinarias em funcionamento do País), 
altera as redações do parágrafo 3o. do artigo 236 e único do artigo 241, bem assim suprime o de  
número 242. No mais, repetindo-o, mantém o texto do Substitutivo do relator. Quanto a este, embora 
tivéssemos mantido inalteradas inúmeras das suas formulações, boa parte dessas evoluíram no 
processo de negociação, em alguns casos substancialmente.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33059 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O art. 229 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 229 - Como agente normativo e regulador  
da atividade econômica, o Estado exercerá funções  
de controle, fiscalização, incentivo e  
planejamento, em caráter vinculatório, para o  
setor público, e indutivo para o setor privado. 
Justificativa: 
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O dispositivo, como é fácil inferir de sua redação tem o objetivo de compelir a Administração Pública 
a adotar as diretrizes nele contidas, deixando ao setor privado apenas uma orientação nesse sentido. 
Acontece que, na forma como está, agora, redigida sua parte final, esse intento jamais seria atingido, 
uma vez que a discussão em torno da imperatividade e da indicatividade da norma jurídica é algo 
ligado a outro âmbito de indagação teórica, bastante distanciado do alcance que se pretendeu obter. 
Na forma como redigido está, o art. 229 seria inócuo e constituir-se-ia num equivoco doutrinário, sem 
nenhuma repercussão no tocante à eficácia normativa. 
Cogitando-se de “caráter vinculatório” e “caráter indutivo”, como propõe a emenda, dá-se adequação 
doutrinária a eficácia plena à mencionada disposição. 
Parecer:   
   As mudanças de imperativo para vinculatório e de indicativo para indutivo não contribuirão para o 
exercício da função de planejamento pelo Estado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33672 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se aos §§ 1o. e 3o. do art. 228, com a  
supressão do § 1o. do art. 229. 229, a seguinte  
redação:  
"Art. 228 - ................................  
..................................................  
§1o. - As empresas públicas, as sociedades de  
economia mistas e suas subsidiárias e as  
fundações públicas somente serão criadas por lei e  
ficarão sujeitas ao direito próprio das empresas  
privadas, inclusive quanto às obrigações  
trabalhistas e tributárias.  
§ 3o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólio, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico que tenha por  
fim dominar o mercado, eliminar a livre  
concorrência ou aumentar arbitrariamente o lucro". 
Justificativa: 
As alterações ao § 1° visam incluir a referência às “subsidiárias” das sociedades de economia mista, 
bem como suprimir as expressões “complementar” e a referência final “salvo o disposto no art. 203, § 
1°”. O processo de criação de entes públicos não deve depender de “lei complementar”, mas tão 
somente de lei ordinária. A eliminação da referência final decorre de que não cabe vincular a matéria 
tratada nesse parágrafo à forma contida no art. 203, que trata das imunidades tributárias. 
A alteração da redação do § 3° destina-se a fundir num só texto a matéria nele e no § 1°, do art. 229, 
que fica, em consequência, suprimido. 
Parecer:   
   A natureza dinâmica da atividade produtiva não se coaduna com a necessidade de legislação 
complementar para a iniciativa econômica estatal. Nesse sentido, a Emenda aperfeiçoa o  
Projeto de Constituição.  
De forma igual, a Emenda sugere pertinente fusão de disposições diversas que tratavam da 
repressão ao abuso do poder econômico.  
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33673 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSSIVA  
Suprima-se o § 1o. do art.229 e transforme  
se o seu § 2o. em parágrafo único, suprimindo-se  
de seu texto as expressões finais "com incentivos  
financeiros, fiscais e creditícios". 
Justificativa: 
A matéria tratada no § 1° foi fundida na nova redação proposta ao § 3° do art.228, objeto de outra 
emenda, tornando-se, assim, insubsistente. 
A supressão da referência aos tipos de incentivos mencionados na redação do § 2°, ora transformado 
em Parágrafo Único, recomenda-se porque caberá a lei definir os meios a serem empregados para 
estimular a apoiar o cooperativismo e as outras formadas de associativismo. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificativa do autor. 
   
   EMENDA:34002 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título VIII a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator.  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA  
CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS GERAIS; DA INTERVENÇÃO DO  
ESTADO,  
DO REGIME DE PROPRIEDADE  
DO SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA  
Art. 225 - A ordem econômica, fundada na  
valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos  
existência digna, conforme os ditames da justiça  
social e os seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - pleno emprego; e  
IX - tratamento favorecido para as empresas  
de pequeno porte.  
Art. 226 - Será considerada empresa nacional  
a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital votante  
esteja, em caráter permanente, exclusivo e  
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incondicional, sob a titularidade direta ou  
indireta de pessoas físicas domiciliadas no País,  
ou por entidades de direito público interno.  
§ 1o. - Será considerada empresa brasileira  
de capital estrangeiro a pessoa jurídica  
constituída, com sede e direção no País, que não  
preencha os requisitos deste artigo.  
§ 2o. - As atividades das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégicas para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderão ter proteção temporária.  
§ 3o. - Na aquisição de bens e serviços o  
Poder Público dará tratamento preferencial à  
empresa nacional, na forma da lei.  
Art. 227 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos no interesse nacional  
e disciplinados na forma da lei.  
Art. 228 - A intervenção do Estado no domínio  
econômico e o monopólio só serão permitidos quando  
necessários para atender aos imperativos da  
segurança nacional ou a relevante interesse  
coletivo, conforme definidos em lei.  
§ 1o. - As empresas públicas, sociedades de  
economia mista, suas subsidiárias e fundações  
públicas somente serão criadas por lei  
complementar, e ficarão sujeitas ao direito  
próprio das empresas privadas inclusive quanto às  
obrigações trabalhistas e tributárias.  
§ 2o. - As empresas públicas, as sociedades  
de economia mista não poderão gozar de privilégios  
fiscais não extensivos às do setor privado.  
§ 3o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios e cartéis, bem como toda  
e qualquer forma de abuso do poder econômico que  
tenha por fim dominar os mercados nacionais,  
eliminar a concorrência ou aumentar  
arbitrariamente os lucros.  
Art. 229 - O Estado exercerá, na ordem  
econômica, funções de controle, fiscalização,  
incentivo e planejamento, que será imperativo para  
o setor público e indicativo para o setor privado.  
Parágrafo único - A lei apoiará e estimulará  
o cooperativismo e outras formas de  
associativismo, com incentivos financeiros,  
fiscais e creditícios.  
Art. 230 - Incumbe ao Estado, diretamente ou  
sob o regime de concessão ou permissão, por prazo  
determinado e sempre através de concorrência  
pública, a prestação de serviços públicos.  
Parágrafo único - A lei disporá sobre:  
I - o regime das empresas concessionárias e  
permissionárias de serviços públicos, o caráter  
especial e de prorrogação de seu contrato, e  
fixará as condições de fiscalização, caducidade,  
rescisão e reversão de concessão ou permissão;  
II - os direitos dos usuários;  
III - tarifas que permitam cobrir o custo, a  
remuneração do capital, a depreciação do  
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equipamento e o melhoramento dos serviços;  
IV - a obrigatoriedade de manter o serviço  
adequado.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o substitutivo do ilustre relator. 
(NOTA: A numeração dos artigos coincide com a do Substitutivo, à exceção dos dispositivos 
inseridos, indicados por “  “). 
Parecer:   
   Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, embora a redação como está 
proposta, não seja incluída na sua integridade.  
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34193 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do Artigo 229. 
Justificativa: 
A Emenda propõe suprimir o dispositivo visto que já está sendo tratado de forma mais adequada no § 
3° do Artigo 228. 
Parecer:   
   Aprovada, nos termos do 2o. Substitutivo. 
   
   EMENDA:34194 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "com incentivo financeiros, fiscais e creditícios", constante no parágrafo 2o. 
do artigo 229. 
Justificativa: 
Da forma como está à redação do parágrafo 2° do artigo 229 do Projeto de Constituição, 
compulsoriamente deverão ser atribuídos benefícios fiscais ao cooperativismo. Esse dispositivo 
poderá afetar sensivelmente as receitas dos Estados, na medida em sabermos que o setor 
representa, atualmente, significativa parcela da economia e tem, via poder econômico, pressionado a 
iniciativa privada. 
As cooperativas atuam na mesma faixa do capital privado realizando operações comerciais e 
industriais, e o estabelecimento de benefícios fiscais a elas criará condições indesejáveis de 
concorrência desigual. 
Parecer:   
   Aprovada, nos termos do parágrafo 1o. do artigo 195 do 2o. Substitutivo. 
   
   EMENDA:34195 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do Artigo 229. 
Justificativa: 
O “caput” do artigo já prevê que o Estado poderá estimular e apoiar segmentos ou atividades da 
economia. Não cabe um privilégio explicito ao cooperativismo na Constituição, pois isto deve ser 
objetivo de um programa de governo, assim como a programação de outros setores, que, em 
determinado momento, foram considerados prioritários. 
Parecer:   
   Com a redação do parágrafo 1o. do artigo 195 do 2o. Substitutivo, cremos haver atendido, em 
parte, à Emenda do ilustre Constituinte. 
   
   EMENDA:34489 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   Título VIII  
Capítulo I  
Ordem Econômica  
Dê-se ao Capítulo I a seguinte redação:  
Art. 225 - A ordem econômica, fundada na  
valorização do trabalho humano e na livre  
iniciativa, tem por fim assegurar a todos  
existência digna, conforme os ditames da justiça  
social e os seguintes princípios:  
I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;  
v - defesa do consumidor;  
VI - defesa do meio ambiente;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  
VIII - busca do pleno emprego; e  
IX - tratamento favorecido para a empresa  
de pequeno porte.  
Art. 226 - Será considerada empresa nacional  
a pessoa jurídica constituída e com sede no País,  
cujo controle decisório e de capital votante  
esteja, em caráter permanente, e exclusivo, sob a  
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas  
residentes e domiciliadas no País, ou por  
entidades de direito público interno.  
§ 1o. - Será considerada empresa brasileira  
de capital estrangeiro a pessoa jurídica  
constituída, com sede e direção no País, que não  
preencha os requisitos deste artigo.  
§ 2o. - A atividade das empresas nacionais,  
que a lei considerar estratégica para a defesa  
nacional ou para o desenvolvimento tecnológico,  
poderá ter proteção temporária, na forma da lei.  
§ 3o. - Na aquisição de seus bens e serviços  
o Poder Público dará conforme dispuser a lei,  
tratamento preferencial à empresa nacional.  
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Art. 227 - Os investimentos de capital  
estrangeiro serão admitidos e disciplinados por lei.  
Art. 228 - A intervenção do Estado no domínio  
econômico só será permitida quando necessária  
para atender a imperativos da segurança nacional  
ou a relevante interesse social, conforme  
definidos em lei.  
§ 1o. - As empresas públicas e as sociedades  
de economia mista e suas subsidiárias serão  
criadas por lei complementar, e ficarão sujeitas  
ao direito próprio das empresas privadas,  
inclusive quanto às obrigações trabalhistas e  
tributárias.  
§ 2o. - As empresas públicas e as sociedades  
de economia mista não poderão gozar de privilégios  
fiscais não extensivos às do setor privado.  
§ 3o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso de poder econômico que tenha por  
fim dominar o mercado, eliminar a livre  
concorrência ou aumentar arbitrariamente o lucro.  
Art. 229 - Como agente regulador da atividade  
econômica, o Estado exercerá funções de controle,  
fiscalização, incentivo e planejamento, que será  
imperativo para o setor público e indicativo para  
o setor privado.  
§ 1o. - A lei apoiará e estimulará o  
cooperativismo e outras formas semelhantes de  
associativismo.  
Art. 230 - Incumbe ao Poder Público,  
diretamente ou sob o regime de concessão ou  
permissão por tempo determinado e através de  
concorrência pública, a prestação de serviços  
públicos.  
§ 1o. - A lei disporá sobre:  
I - o regime das empresas concessionárias e  
permissionárias de serviços públicos, o caráter  
especial e a prorrogação de seu contrato, e fixará  
as condições de fiscalização, caducidade, rescisão  
e reversão da concessão ou permissão.  
II - os direitos dos usuários;  
III - tarifas que permitam cobrir os custos e  
que atendam à justa remuneração dos serviços;  
IV - a obrigatoriedade de manter serviço  
adequado.  
Art. 231 - As jazidas, minas e demais  
recursos minerais e os potenciais de energia  
hidráulica constituem propriedade distinta da do  
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento  
industrial e pertencem à União.  
§ 1o. - A lei poderá atribuir aos Estados a  
concessão do uso de potenciais de energia elétrica  
existentes no seu território, obedecidas as normas  
deste artigo.  
§ 2o. - É assegurado ao proprietário do solo,  
na forma da lei, participação nos resultados da  
lavra de bens minerais, ou justa indenização no  
caso de monopólio.  
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Art. 232 - O aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica e a pesquisa e a lavra de  
recursos minerais somente poderão ser efetuados  
por empresas nacionais, mediante autorização ou  
concessão da União, na forma da lei, que  
especificará as condições de transferência e  
medidas específicas quando essas atividades se  
desenvolverem em terras ocupadas por comunidades  
indígenas ou em faixas de fronteira.  
§ 1o. - É assegurada à comunidade indígena  
audiência sobre as medidas de que trata o caput  
deste artigo, a participação nos resultados da  
lavra de recursos minerais em terras por ela  
ocupadas, ou justa indenização no caso de  
monopólio.  
§ 2o. - Não dependerá de autorização ou  
concessão o aproveitamento de fontes de energia  
renovável de capacidade reduzida.  
§ 3o. - A lei regulará o uso e a exploração  
econômica das florestas nativas, e incentivará o  
florestamento e o reflorestamento.  
[...] 
Justificativa: 
É inegável o esforço do Relator para elaborar um texto ajustado às aspirações nacionais. 
A emenda apresentada corresponde a uma simples revisão de sua proposta, após longa discursão 
com parlamentares diversos, com pessoas e entidades representativas da comunidade brasileira, 
com técnico em legislação e com especialista no assunto. 
O conteúdo do texto do Relator foi praticamente mantido. Expressões ou artigos e parágrafos acaso 
suprimidos, correspondem a repetições ali contidas ou a incorporações em outro dispositivo, para 
economia do texto. As mudanças conceituadas são pequenas e pouca numerosas. 
Parecer:   
   Como expresso na própria justificação do autor, a Emenda em análise promove aperfeiçoamentos 
no texto do Relator, com supressões pertinentes de expressões, artigos e parágrafos repetitivos e 
desnecessários, sem incorrer, em grande parte, em mudanças conceituais, merecendo, assim, a 
nossa aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:35041 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA DE REDAÇÃO  
Dê-se ao § 3o. do art. 228 a seguinte  
redação, suprimindo-se, em consequência, o § 1o.  
do art. 229, cujo § 2o. passa a constituir  
parágrafo único:  
" § 3o. - A lei reprimirá a formação de  
monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer  
forma de abuso do poder econômico que tenha por  
fim dominar os mercados nacionais, eliminar a  
concorrência ou aumentar arbitrariamente os  
lucros, admitidas as exceções previstas nesta  
Constituição." 
Justificativa: 
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Sem ferir o mérito, a presente emenda melhor sistematiza o texto, retirando, outrossim, no art. 229, 
parágrafo que com ele não tem conexão. 
Parecer:   
   A Emenda em análise sistematiza o texto do Projeto que em disposições distintas demarcava a 
repressão ao abuso do poder econômico. Nesse sentido, consegue aperfeiçoar o Projeto de  
Constituição. Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

 
   
   EMENDA:00055 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 203 do Projeto de  
Constituição.  
Inclua-se no Art. 203 do Projeto de  
Constituição/Título VII/Da Ordem Econômica e  
Financeira/Capítulo I/Dos Princípios Gerais, da  
Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade do  
subsolo e da atividade econômica, os seguintes  
parágrafos:  
Art. 203...........................  
§ 2o. - O Cooperativismo será estimulado como  
instrumento de desenvolvimento nacional,  
organizando-se, funcionando e se autocontrolando  
na forma de legislação própria.  
§ 3o. - O Ato cooperativo, praticado entre a  
Associação e a Cooperativa, ou entre Cooperativas  
associadas, na realização de serviços, operações e  
atividades que constituem o objeto social, não  
implica operação de mercado ou contrato de compra  
e venda de produto, mercadoria ou serviço,  
estando, como tal, imune à tributação.  
§ 4o. - Os programas de ensino oficiais incluirão  
a educação cooperativista em todos os níveis,  
visando a expansão do sistema cooperativista  
brasileiro, sobretudo no meio rural.  
§ 5o. - O cooperativismo de crédito será utilizado  
como instrumento apto ao fortalecimento do  
sistema, dentro das normas operacionais eficazes. 
Justificativa: 
Considerando a importância do cooperativismo para o desenvolvimento socioeconômico do País em 
todas as áreas da atividade econômica, por suas características de espirito comunitário, sua doutrina 
humanística, pela conjugação de esforços e pela soma de recursos escassos, sem ele dispersos e 
poucos produtivos; 
Considerando ser o cooperativismo excelente meio educativo para a construção de uma sociedade 
mais justa e mais satisfatória para todos; 
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Considerando que o País já dispõe de um sistema cooperativista construído laboriosamente ao longo 
do tempo, que precisa ser amparado e estimulado por consenso geral, explicito na lei básica em torno 
de seus conceitos essenciais, e de importância fundamental para sua sobrevivência; 
Considerando mais que, se convenientemente atendido em seu requisito básico de funcionamento, 
como os que se refere à imunidade tributária do ato cooperativo e às condições que permitem o 
crédito cooperativo um desempenho eficaz, principalmente o que respeita a sua função de provedor 
de recursos à agricultura; 
Considerando que, na base, a educação cooperativista que permitirá não só a vivência consciente de 
doutrina como o preparo de profissionais capacitados, deve ser disseminada e por todas as formas 
incentivadas. 
Parecer:   
   A emenda propõe acrescentar dispositivos ao art. 203, referentes ao sistema cooperativo.  
A proposta mantém o sistema cooperativista como "o filho predileto do Estado". A esse respeito é 
pertinente atentar para o disposto no § 3o. da emenda que atribui, a nível constitucional, "imunidade 
ao ato cooperativo", eliminando a tributação entre associado e cooperativa e entre cooperativas.  
Tal medida contribui, ainda mais, para atrelar o sistema cooperativista ao Estado. Numa economia de 
mercado, seria consagrar um grande privilégio do sistema cooperativista em relação às demais 
empresas. No que se refere aos outros dispositivos, no nosso entender, eles já estão devidamente 
contemplados no disposto no art. 203, § 1o. do Projeto. Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00336 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 203 do Projeto de  
Constituição (A) da Comissão de Sistematização.  
Modifica-se a redação do § 3o. do Art. 203, a saber:  
"Art. 203 - ......................................  
.................................................. 
Justificativa: 
O presente texto atende melhor a preocupação, das mais válidas, de vir o Estado a organizar e a 
promover o cooperativismo dos garimpeiros com a consequente melhoria de sua situação econômico-
social, e de lhes assegurar constitucionalmente direitos minerários. 
Parecer:   
   A modificação proposta pelo ilustre Deputado Marcos Lima realmente aperfeiçoa o texto 
constitucional em elaboração.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01697 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO FERNANDES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 1o. do art. 203, in fine,  
a seguinte expressão: "inclusive mediante  
concessão de incentivos fiscais". 
Justificativa: 
As cooperativas têm sido sistematicamente penalizadas pelo descaso das autoridades constituídas 
que, relegando-se ao total esquecimento, não se têm preocupado em propiciar-lhes as condições 
mínimas de sobrevivência econômica. Tal estado de coisas está a merecer o nosso reparo, 
principalmente se considerarmos tratar-se de entidades sem fins lucrativos, que exercem atividade de 
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interesse público, beneficiando economicamente de modo significativo os mais variados setores 
produtivos da economia. 
Tal a razão que nos leva a sugerir, por oportuna, a explicitação, no dispositivo próprio, da 
possibilidade de serem essas entidades destinatárias de incentivos fiscais, por parte do Poder 
Público. 
Parecer:   
   A inclusão da expressão "inclusive mediante concessão de incentivos fiscais", em nosso 
entendimento não é oportuna. A extensão ou não de incentivos fiscais ao apoio e estímulo da-  
do pelo Estado ao associativismo deverá ficar a cargo da própria lei ordinária a qual, no momento de 
sua elaboração, examinará a oportunidade e a necessidade disso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01790 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 203 do Projeto a seguinte redação:  
"§ 3o. - O Estado favorecerá a organização da  
atividade garimpeira em cooperativas, levando em  
conta a proteção ao meio ambiente e a promoção  
econômica e social dos garimpeiros, dando-lhes  
prioridade na autorização ou concessão par  
pesquisa e lavrados recursos e jazidas minerais,  
nas áreas onde já estejam atuando." 
Justificativa: 
A modificação proposta, no tocante à substituição de: “organizará” por “favorecerá a organização”, 
relativamente à incumbência do Estado quanto às cooperativas garimpeiras, procura melhor qualificar 
a ação estatal no setor considerado, que há de cingir-se propriamente ao fomento, mas não à 
iniciativa da organização das entidades cooperativas, que resultará sempre da agregação espontânea 
das pessoas interessadas. 
Parecer:   
   A Emenda proposta pelo ilustre Constituinte aperfeiçoa o corpo do Projeto de Constituição, no 
dispositivo mencionado.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02033 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   Modificar o parágrafo 3o. do art. 203 da  
Ordem Econômica e Financeira, passando o seu texto  
a ter o seguinte teor:  
Art. 203 - ..................................  
§ 3o. - O Estado organizará a atividade  
garimpeira em cooperativas, levando em conta a  
proteção ao meio ambiente e a promoção econômico-  
social dos garimpeiros, dando-lhes prioridade na  
autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos  
recursos e jazidas minerais, nas áreas onde já  
estejam atuando. 
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Justificativa: 
É do conhecimento que a atividade garimpeira significa uma das reais resguardas das fronteiras 
sendo também um apracadouro de convulsões sociais, pois o garimpeiro necessita tão somente do 
subsolo ou dos rios e de sua própria coragem para efetivar o trabalho e gerar o sustento de sua 
família, sendo que se quer ainda deter a proteção para sua profissão e o apoio previdenciário onde 
toda classe trabalhadora já se encontra representada, nem por isso os nossos garimpeiros deixaram 
de gerar riqueza para o nosso País. 
Parecer:   
   A emenda apenas reproduz o inteiro teor do art. 203, §3o., do Projeto de Constituição.  
Ela não altera, não inova, não suprime nada do texto original.  
Todavia, em face do acolhimento da emenda no. 2P01790-8, somos por sua rejeição. 
   
   EMENDA:02043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VII 
Dê-se ao Título VII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 
CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO, DO REGIME DE PROPRIEDADE DO 
SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA. 
 
[...] 
 
Art. 203 - Como agente normativo da atividade econômica, o Estado exercerá funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este imperativo para o setor público e indicativo para o 
setor privado. 
Parágrafo 1º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo, assegurando sua autogestão, e outras 
formas de associativismo. 
Parágrafo 2º - Ressalvadas os casos especificados em lei, as obras, serviços, compras e alienações 
da administração pública direta e indireta, nos três níveis de governo, serão contratados mediante 
processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, respeitadas as 
exigências de qualificações técnicas e econômicas e garantindo o pagamento pelo valor corrigido. 
Parágrafo 3º - O estado regulamentará a atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a 
proteção ao meio ambiente e a promoção econômica-social dos garimpeiros. Satisfeitos os requisitos 
técnicos e econômicos, as cooperativas têm prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e 
lavra dos recursos a jazidas minerais, nas áreas onde já estejam atuando, na forma da lei. 
[...] 
 
Assinaturas  

1. Luiz Eduardo 

2. Amaral Netto 

3. Antônio Salim Curiatti 

4. José Luiz Maia 

5. Carlos Virgílio 

6. Mário Bouchardet 

7. Melo Freire 

8. Leopoldo Bessone 

9. Aloísio Vasconceos 

10. Messias Góis 

11. Expedito Machado 

12. Manuel Vian 

13. Luíz Marques 

14. Orlando Bezerra 

15. Furtado Leite 

16. Ismael Wanderley 

17. Antônio Câmara 

18. Henrique Eduardo 

Alves 

19. Sadie Hauache 

20. Siqueira Campos 

21. Aluízio Campos  

22. Eunice Michiles 

23. Samir Uchoa 

24. Maurício Nasser 

25. Francisco Dornelles 
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26. Stélio Dias 

27. Airton Cordeiro 

28. José Camargo 

29. Mattos Leão 

30. José Tinoco 

31. João Castelo 

32. Guilherme Palmeira 

33. Carlos Chiarelli 

34. Roberto Torres 

35. Arnaldo Faria de Sá 

36. Sólon Borges dos Reis 

37. Ézio Ferreira 

38. José Dutra 

39. Carrel Benevides 

40. Joaquim Sucena 

41. Daso Coimbra 

42. João Resek 

43. Roberto Jefferson 

44. João Menezes 

45. Vinat Rosado 

46. Cardoso Alves 

47. Paulo Roberto 

48. Lourival Baptista 

49. Ruben Branquinho 

50. Cleonâncio Fonseca 

51. Bonifácio de Andrada 

52. Agripino de Oliveira 

Lima 

53. Narciso Mendes 

54. Marcondes Gadelha 

55. Mello Reis 

56. Arnold Foravante 

57. Jorge Arbage 

58. Chagas Duarte 

59. Álvato Pacheco 

60. Felipe Mendes 

61. Alysson Paulinelli 

62. Aloísio Chaves 

63. Sotero Cunha 

64. Gastone Righi 

65. Dirce Tutu Quadros 

66. José Elias Murad 

67. Mozarildo Cavalcante 

68. Flávio Rocha 

69. Gustavo de Faria 

70. Flávio Palmier da 

Veiga 

71. Gil César 

72. João da Mata 

73. Dioníso Hage 

74. Leopoldo Peres 

75. Carlos Sant’anna 

76. Délio Braz  

77. Gilson Machado 

78. Nabor Júnior 

79. Geraldo Fleming 

80. Osvaldo Sobrinho 

81. Osvaldo Coelho 

82. Hilário Braun 

83. Edivaldo Motta 

84. Paulo Zirzur 

85. Nilson Gibson 

86. Milton Reis 

87. Marcos Lima 

88. Nilton Barbosa 

89. Francisco Sales 

90. Assis Canuto 

91. Chagas Neto 

92. José Viana 

93. Lael Varella 

94. Rosa Prata 

95. Mário de Oliveira 

96. Sílvio de Abreu 

97. Luiz Leal 

98. Génesio Bernardino 

99. Alfredo Campos 

100. Vírgilio Galassi  

101. Alfredo Campos 

102. Theodoro Mendes 

103. Amilcar Moreira 

104. Oswaldo Almeida 

105. Ronaldo Carvalho 

106. José Freire 

107. José Mendonça Bezerra  

108. José Lourenço 

109. Vinícius Consanção 

110. Ronaldo Corrêa  

111. Paes Landim 

112. Alércio Dias 

113. Mussa Demes 

114. Jessé Freire 

115. Gandi Jamil 

116. Alexandre Costa 

117. Alberico Cordeiro 

118. Iberê Ferreira 

119. José Santana de 

Vasconcellos 

120. Christovam Chiaradia 

121. Djenal Gonçalves 

122. José Egreja 

123. Ricardo Isar 

124. Afif Domingos 

125. Jayme Paliarin 

126. Delfim Netto 

127. Farabulini Júnior 

128. Fausto Rocha 

129. Tito Costa 

130. Caio Pompeu 

131. Felipe Cheidde 

132. Monoel Moreira 

133. Marluce Pinto 

134. Ottomar Pinto 

135. Olavo Pires 

136. Victor Fontana 

137. Orlando Pacheco 

138. Ruberval Pilotto 

139. Jorge Bornhausen 

140. Alexandre Puzyna 

141. Artenir Werner 

142. Cláudio Ávila 

143. Divaldo Suruagy 

144. Denisar Arneiro 

145. Jorge Leite 

146. Aloysio Teixeira 

147. Roberto Augusto 

148. Messias Soares 

149. Dálton Canabrava 

150. Enoc Vieira 

151. Joaquim Haickel 

152. Edison Lobão 

153. Victor Trovão 

154. Onofre Corrêa 

155. Albérico Filho 

156. Vieira da Silva 

157. Costa Ferreira 

158. Eliezer Moreira 

159. José Teixeira 

160. Oscar Corrêa 

161. Maurício Campos 

162. Sérgio Werneck 

163. Raimundo Resende 

164. José Geraldo 

165. Álvaro Antônio 

166. Asdrubal Bentes 

167. Jarbas Passarinho 

168. Gerson Peres 

169. Carlos Vinagre 
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170. Fernando Velasco 

171. Arnaldo Moraes 

172. Fausto Fernandes 

173. Domingos Juvenil 

174. José Elias  

175. Rodrigues Palma 

176. Levy Dias 

177. Ruben Figueiró 

178. Rachid Saldanha Derzi 

179. Ivo Cersósimo 

180. Matheus Iensen 

181. Antônio Ueno 

182. Dionísio Dal Prá 

183. Jacy Scanagata 

184. Basílio Villani 

185. Oswaldo Trevisan 

186. Renato Jonhsson 

187. Ervin Bonkoski 

188. Jovanni Masini 

189. Paulo Pimentel 

190. José Carlos Martinez 

191. Júlio Campos 

192. Ubiratan Pinelli 

193. Jonas Pinheiro 

194. Louremberg Nunes 

Rocha 

195. Roberto Campos 

196. Cunha Bueno 

197. Inocêncio Oliveira 

198. Salatiel Carvalho 

199. José Moura 

200. Marco Maciel 

201. Ricardo Fiuza 

202. Paulo Marques 

203. João Lobo 

204. Telmo Kirst 

205. Darcy Pozza 

206. Arnaldo Prieto 

207. Osvaldo Bender 

208. Adyson Motta 

209. Paulo Mincarone 

210. Adroaldo Streck 

211. Victor Faccioni 

212. Luis Roberto Ponte 

213. João de Deus Antunes 

214. Arolde de Oliveira 

215. Rubem Medina 

216. Irapuan Costa Junior 

217. Roberto Balestra 

218. Luiz Soyer 

219. Naphtali Alves Souza 

220. Jalles Fontoura 

221. Paulo Roberto Cunha 

222. Pedro Canedo 

223. Lúcia Vânia 

224. Nion Albernaz 

225. Fernando Cunha 

226. Antônio de Jesus 

227. Nyder Barbosa 

228. Pedro Ceolin 

229. José Lins 

230. Homero Santos 

231. Chico Humberto 

232. Osmundo Rebouças 

233. Francisco Carneiro 

234. Meira Filho 

235. Márcia Kubitschek  

236. Aécio de Borba  

237. Bezerra de Melo 

238. Eraldo Tinoco 

239. Benito Gama 

240. Jorge Vianna 

241. Ângelo Magalhães 

242. Leur Lomanto 

243. Jonival Lucas 

244. Sérgio Brito 

245. Roberto Balestra 

246. Waldeck Dornelas 

247. Francisco Benjamim 

248. Etevaldo Nogueira 

249. João Alves 

250. Francisco Diógenes 

251. Antônio Carlos Mendes 

Thame 

252. Jairo Carneiro 

253. Paulo Marques 

254. Rita Furtado 

255. Jairo Azi 

256. Fábio Raunheitti 

257. Feres Nader 

258. Eduardo Moreira 

259. Manoel Ribeiro 

260. José Mello 

261. Jesus Tajra 

262. Francisco Coelho 

263. Érico Pegoraro 

264. Fernando Gomes 

265. Evaldo Gonçalves 

266. Raimundo Lira 

267. César Cals Neto 

268. Eliel Rodrigues 

269. Max Rosenmann 

270. Carlos de Carli 

271. Mauro Borges 

272. Albano Franco 

273. Sarney Filho 

274. Odacir Soares 

275. Mauro Miranda 

276. João Machado 

Rollemberg 

277. José Carlos Coutinho 

278. Miraldo Gomes 

279. Antonio Carlos Franco 

280. Wagner Wagner 

281. Osmar Leitão 

282. Simão Sessim 

283. Annibal Barcellos 

284. Geovani Borges 

285. Eraldo Trindade 

286. Antonio Ferreira 

287. Maria Lúcia 

288. Maluly Neto 

289. Carlos Alberto 

290. Gidel Dantas 

291. Adauto Pereira 

Justificativa:   
   O fortalecimento de nossa economia é objetivo que se procura alcançar a serviço dos interesses sociais do País. 
Tal objetivo, modernamente, só pode ser atingido com a valorização do trabalho humano e com prestigio a livre 
iniciativa. Temos necessidade premente, para crer no aproveitamento de nossas potencialidades, de orientação firme 
e segura no texto constitucional, que garante estímulo à atividade produtiva. Por isso os dispositivos constantes deste 
título estão ao mesmo tempo, projetados para os avanços futuros e conciliados com a realidade presente. 
Assim, a começar pelo elenco de princípios que devem nortear a atividade econômica, passando pela noção já 
incorporada ao nosso Direito, do que seja uma empresa brasileira ou nacional, buscar-se enfatizar a primazia da livre 
empresa como fator predominante do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se definem os 
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parâmetros gerais do Estado nesse campo. 
Em linhas gerais, o novo texto procura traçar um perfil compatível com as diretrizes da economia de mercado e da 
aceitação de investimento estrangeiro, observadas algumas exceções em atividades consideradas fundamentais ao 
desenvolvimento tecnológico e à segurança nacional. 
Em relação à reforma agraria, duas alterações básicas foram introduzidas, a primeira refere-se ao direito da 
propriedade do imóvel rural, cuja utilização deve preencher uma função social, a segunda visa proteger a propriedade 
produtiva contra a desapropriação. 
A reforma urbana está adequada aos fins a que se destina, tendo a redação sido ajustada para dela retirarem-se as 
exceções e as impropriedades. 
Parecer:   
   Acolho, na forma do privilégio regimental, para as emendas com mais de 280 (duzentos e oitenta) assinaturas 
(Art.1º. Resolução nº 3/88). Pela aprovação, no mérito, com ressalva dos destaques pedidos por membros da 
Bancada do PMDB e do disposto na emenda 2P01776-2, a que dei minha aprovação (relativamente ao parágrafo 2o., 
do artigo 214). 
CAPÍTULO I: 
PELA APROVAÇÃO: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII do Art. 199 e seu Parágrafo único; Parágrafo único do Art. 201; 
§ 2º do Art. 202; § 1º do Art. 203; incisos I, II, III e IV do Art. 204; §§ 1º, 4º e 5º do Art. 205; Art. 206 ("caput"), incisos 
II, III, V, e seu Parágrafo único; Art. 207 ("caput"); Art. 210 ("caput"); Art. 211 ("caput") e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 199 ("caput"), inciso IX; Art. 200 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 201 ("caput"); Art. 202 ("caput"), 
§§ 1º e 3º; Art. 203 ("caput"), §§ 2º e 3º (Emenda nº 2 336-2, Marcos Lima); Art. 204 ("caput"); Art. 205 ("caput"), § 3º; 
incisos I e IV do Art. 206; Art. 208 ("caput"); Art. 209 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 217 ("caput"), § 2º , § 5º, inciso I e § 6º; Art. 218 ("caput") e seu Parágrafo único; §§ 1º, 2º e 
3º do Art. 221; Art. 222 ("caput"); Art. 223 ("caput"); 
PELA REJEIÇÃO: 
Art. 216 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III e IV; § 1º do Art. 217; Art. 219 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 220 
("caput") e seu Parágrafo único; Art. 224 ("caput"). 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 225 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" , "b" e "C"; incisos IV, VI, VII e VIII, §§ 1º e 2º ; 
PELA REJEIÇÃO: Inciso V do Art. 225. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

 
   
   EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Modifica-se o § 4o. do art. 180 do Projeto de  
Constituição (B) - 2o. Turno - suprimindo-se a  
palavra "garimpáveis" - ficando o texto assim redigido:  
Art. 180. - § 4o. - "As cooperativas têm  
prioridade na autorização ou concessão para  
pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de  
minerais, nas áreas onde estejam atuando, e  
naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na  
forma da lei". 
Justificativa: 
Trata-se de emenda supressiva, tendente a retirar do § 4° do art. 180, da Constituição em elaboração, a 
expressão “garimpáveis” dada a possibilidade de funesta que a mesma pode gerar, em evidencia prejuízo a 
crescente atividade garimpeira do Brasil. 
Evitar-se-á, com a aprovação da emenda ora apresentada, que surja no espirito dos incautos, dúvidas quanto 
à mecanização dos garimpos, essencial ao crescimento e desenvolvimento desta atividade, especialmente 
quando organizados em Cooperativas. 
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Por ser único dispositivo constitucional que efetivamente poderá amparar está grande parcela da classe 
obreira do país, os garimpeiros, tão sacrificados pelo pesado e perigoso ofício que exercem, merece ser 
analisado com cautela e desprendimento, a fim de se evitar novas injustiças e maior intranquilidade social. 
Parecer:   
   Segundo o art. 180, § 4o., do Projeto de Constituição (B), "as cooperativas têm prioridade na autorização ou  
concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam 
atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei".  
A Emenda 2T00019-7 propõe que se suprima do dispositivo a palavra "garimpáveis."  
Com a modificação indicada, em todo tipo de mineração - e não só no garimpo - seria dada prioridade a 
cooperativas, o que poderia retardar a utilização de tecnologia na mineração.  
Concluímos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00218 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se inteiramente o "caput" do artigo  
180, do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 
Preceitua o dispositivo a ser eliminado que “como agente normativo e regulador de atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. 
Na verdade, ele introduz o princípio da intervenção do Estado na economia, como agente normativo e 
regulador da mesma, além de atribuir-lhe as funções que específica. 
É um princípio intervencionista de larga amplitude, que, inserido na Constituição, serviria para autorizar todas e 
quaisquer ações do Estado no campo econômico, especialmente no que respeita à sua “regulação” e 
“planejamento”, cujas consequências todos conhecem sobejamente. 
Implicaria, pois, no reconhecimento constitucional de que ao Estado estão afetas essas atribuições, o que seria 
nocivo a uma economia de mercado. 
Parecer:   
   Se considerarmos que o objetivo primordial do processo de desenvolvimento é a melhoria do nível de vida da 
população, um papel fundamental cabe ao Estado no estabelecimento de uma estrutura econômica que 
assegure a realização crescente das necessidades sociais.  
O planejamento imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado constitui, portanto, uma das 
exigências do processo de desenvolvimento nas economias capitalistas dos países do terceiro mundo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00657 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 4o. do art. 180 do Projeto  
de Constituição B, após o vocábulo "áreas", a  
expressão "onde estejam atuando, e naquelas". 
Justificativa: 
Dispõe o § 4º do Art. 180, que as cooperativas têm prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e 
lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de 
acordo com o Art. 21, XXV, na forma da lei. O referido inciso XXV do art. 21, outorga competência à União 
para estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. 
Ora, se depende da União fixar as aras prioritárias para o exercício da garimpagem por cooperativas, não há 
necessidade de assegurar a prioridade em relação às áreas onde vem atuando os garimpeiros. A par de ser 
difícil definir concretamente tal fato, essa alternativa, desnecessária, pode servir de estímulo a invasões, que 
acarretam crises sociais, no contexto de uma atividade econômica que precisa de ser organizada, tal a sua 
importância para o País. 
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Parecer:   
   Concluímos pela aprovação da Emenda, pelas razões apresentadas na justificativa: se depende da União 
fixar as áreas prioritárias pois o exercício da garimpagem por cooperativas, não há necessidade de assegurar 
a prioridade em relação às áreas onde vêm atuando os garimpeiros. 
   
   EMENDA:01050 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: § 4o. do Art. 180  
Suprimam-se as palavras e expressões abaixo  
relacionadas:  
- "garimpáveis" 
- "na forma da lei" 
Justificativa: 
Nossa preocupação em solicitar a exclusão da palavra “garimpáveis” visa impedirmos que se gere confusão 
aos incaustos, no que pertine a mecanização dos garimpos. Já houve quem dissesse em flagrante prejuízo às 
cooperativas, que a palavra ora discutida, foi colocada no texto para impedir a mecanização dos garimpos, ou 
seja, onde se lê “garimpáveis”, leia-se não passíveis de mecanização. Isto, a toda evidência, não pode 
prosperar, razão pela qual, a aprovação da emenda supressiva se impõe como medida de justificação à classe 
trabalhadora dos garimpeiros do Brasil. 
Quanto a expressão “na forma da lei”, solicitamos sua exclusão em face da incerteza que a expressão traz 
embutida em si, relativamente a concretização do direito que se busca assegurar. 
Os garimpeiros, assim como as Cooperativas que os representam, não querem e não podem ver o suor e o 
sangue de tantos anos de luta, ficar na dependência de futura e incerta regulamentação legislativa. Veja-se, 
apenas para exemplificar, o que aconteceu com a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, 
previsto na Carta de 1946, e até hoje não regulados pela Lei. 
Parecer:   
   Segundo o art. 180, § 4o., do Projeto de Constituição  
(B), "as cooperativas têm prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas 
minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na 
forma da lei".  
A Emenda 2T01050/8 propõe a supressão da palavra "garimpáveis" e da expressão "na forma da lei".  
Com a primeira modificação indicada, em todo tipo de  
mineração - e não só garimpo - seria dada prioridade a cooperativas, o que poderia retardar a utilização de 
tecnologia na mineração.  
A boa técnica legislativa recomenda a manutenção da expressão objeto da segunda modificação pretendida.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01086 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se, nos § 4o. do art. 180 do Projeto de Constituição B, após o vocábulo áreas, a  
expressão onde estejam atuando, e naquelas. 
Justificativas: 
Dispõe o § 4° do art. 180 que as cooperativas têm prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e 
lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naqueles fixadas de 
acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei. O referido inciso XXV do art. 21, outorga competência à união para 
estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa. 
Ora, se depende da União fixar as aras prioritárias para o exercício de garimpagem por cooperativas, não há 
necessidade de assegurar a prioridade em relação às áreas onde vêm atuando os garimpeiros. A par de ser 
difícil definir concretamente tal fato, essa alternativa, desnecessária, pode servir de estimulo a invasão, que 
acarretam crises sociais, no contexto de uma atividade econômica que precisa de ser organizada, tal a sua 
importância para o País. 
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Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer à emenda no. 2T00657-8. 
   
   EMENDA:01224 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PSDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 180, § 4o. a palavra  
"Pesquisa". 
Justificativa: 
A atividade garimpeira é uma atividade que se caracteriza pela grande mobilidade das pessoas que a integram 
e pelo reduzido nível técnico de seus membros. 
Por outro lado, a formação de uma cooperativa exige sempre uma base territorial definida onde a atividade se 
exercerá. 
Como é sabido a atividade de pesquisa mineral é altamente técnica e de alto risco financeiro não se 
recomendam à garimpagem, podendo ocorrer que se a pesquisa de uma jazida desse tipo fosse deferida à 
uma cooperativa de garimpeiros, para autorização de pesquisa. 
Observe-se, ainda, que as ocorrências minerais muito profundas, ou encrustadas em rochas muito compactas 
não se recomendam à garimpagem, podendo ocorrer que se a pesquisa de uma jazida desse tipo fosse 
deferida a uma cooperativa de garimpeiros, sua lavra não poderia ser por ela efetuada, por falta absoluta de 
condições técnicas. 
Parecer:   
   Segundo o art. 180, § 4o., do Projeto de Constituição (B), "as cooperativas têm prioridade na autorização ou 
concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam 
atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei".  
A Emenda 2T01224-1 propõe que se suprima do dispositivo a palavra "pesquisa".  
A atividade de pesquisa mineral é altamente técnica e oferece elevado risco financeiro, não se justificando 
impor um ilusório "privilégio" às cooperativas de garimpeiros.  
Pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:01240 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASSIS CANUTO (PFL/RO) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: art. 180, caput.  
Suprima-se, do caput do art. 180, a  
expressão:... "e regulador"... 
Justificativa: 
Este preceito introduz o princípio da intervenção do Estado na economia, como agente regulador da mesma, 
além de atribuir-lhe as funções que especifica. 
É um princípio intervencionista de larga amplitude e servirá para autorizar todas as ações do Estado no campo 
econômico, especialmente no que respeita à sua regulação, cujas consequências todos conhecem. Trata-se, 
pois, do reconhecimento constitucional de que ao Estado esta afeta essa atribuição, o que nos parece nocivo a 
uma economia de mercado. 
Parecer:   
   Se considerarmos que o objetivo primordial do processo de desenvolvimento é a melhoria do nível de vida da 
população, um papel fundamental cabe ao Estado no estabelecimento de uma estrutura econômica que 
assegure a realização crescente das necessidades sociais.  
O planejamento imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado constitui, portanto, uma das 
exigências do processo de desenvolvimento nas economias capitalistas dos países do terceiro mundo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01241 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASSIS CANUTO (PFL/RO) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 180, § 4o..  
Suprima-se, do § 4o. do Art. 180: "As  
cooperativas têm prioridade na autorização ou  
concessão para pesquisa e lavra dos recursos e  
jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde  
estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com  
o Art. 21, XXV"... 
Justificativa: 
A matéria constante da expressão que se propõe suprimir deve, mais adequadamente, ser objeto de legislação 
ordinária, pela sua própria natureza disciplinadora do regime de garimpagem. Além do mais, contém em si 
incongruência técnicas, que sem dúvida alguma, laboração contra a própria organização garimpeira, no caso, 
as sugeridas cooperativas. 
Por outro lado, tratar de prioridades às cooperativas de garimpeiros, para a pesquisa e a lavra mineral, 
constitucionalmente, sem sequer mencionar os outros atores da mineração que militam no espaço, no mínimo 
poderá ser entendido como posição conflitante como o princípio hoje consagrado, segundo o qual a mineração 
organizada é reconhecidamente mais vantajosa para interesse coletivo do país. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 4o., do art. 180 do Projeto de Constituição (B), visando a transferir o 
assunto para a legislação ordinária.  
Considerando os direitos que o dispositivo assegura, afigura-se-nos pertinente sua manutenção no texto 
constitucional, na forma das emendas acolhidas no sentido de aperfeiçoá-lo.  
Pela rejeição da Emenda 2T01241-1. 
   
   EMENDA:01242 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: art. 180, § 1o..  
Suprima-se, do art. 180, o § 1o.: "A lei  
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento  
do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual  
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e  
regionais de desenvolvimento." 
Justificativa: 
O dispositivo é inconveniente por óbvio e redundante o papel do Governo é por definição, o de buscar o 
desenvolvimento do País, como protesto no Título I, art. 2°, Inciso I. Isso se faz administrando conjunturas e 
adaptando estruturas. Querer moldar tal objetivo a uma lei á no mínimo querer institucionalizar a doutrina dos 
“objetivos nacionais”, permanentes ou não, tão criticadas pelas suas características e inclusive pela origem 
estranha à nossa tradição e versatilidade. Acresce, ainda, que o art. 171 já obriga a União a elaborar de 
inúmeras leis para confirmar na ação, inclusive quanto a planos plurianuais de investimento e 
desenvolvimento, considerados os aspectos gerais, setoriais e regionais. 
Parecer:   
   Além da preocupação com as distorções setoriais, compete ao Estado, através da política de planejamento, 
superar os desequilíbrios regionais, daí a necessidade de compatibilizar, nos planos nacionais, os planos 
regionais de desenvolvimento.  
Por estes motivos, somos pela manutenção do dispositivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01556 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 4o. do art. 180 do Projeto  
de Constituição B, após o vocábulo "áreas', a  
expressão "onde estejam atuando, e naquela'. 
Justificativa: 
Dispõe o § 4° do art. 180 que as cooperativas têm prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e 
lavra de recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas que estejam atuando, e naquelas fixadas de 
acordo com o art. 26, XXV, na forma da lei. O referido inciso XXV do art. 21, outorga competência à União para 
estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa. 
Ora, se depende da União fixar as áreas Prioritárias para o exercício da garimpagem por cooperativas, não há 
necessidade de assegurar a prioridade em relação as áreas onde vem atuando os garimpeiros. A par de ser 
concretamente tal fato, essa alternativa, desnecessária, pode ser estimulo a invasões, que acarretam crises 
sociais, no contexto de uma atividade econômica que precisa de ser organizada, a sua importância para o 
País. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer à emenda no. 2T00657-8. 
   
   EMENDA:01632 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 180, caput do Projeto de  
Constituição (B), a palavra "e regulador"". 
Justificativa: 
Ao Estado, não pode competir às funções do “regulador” das atividades desenvolvidas pela iniciativa privada. 
Estas devem ser desenvolvidas sempre livres de qualquer ingerência estatal. O Estado deve ater-se às 
atribuições de simples fiscalizador das atividades econômicas da iniciativa privada e nada mais. 
Parecer:   
   Se considerarmos que o objetivo primordial do processo de desenvolvimento é a melhoria do nível de vida da 
população, um papel fundamental cabe ao Estado no estabelecimento de uma estrutura econômica que 
assegure a realização crescente das necessidades sociais.  
O planejamento imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado constitui, portanto, uma das 
exigências do processo de desenvolvimento nas economias capitalistas dos países do terceiro mundo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01640 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprimam-se no § 4o. do art. 180, as  
expressões "garimpáveis" e "na forma da lei". 
Justificativa: 
A prioridade que deve ser atribuída às cooperativas organizadas por garimpeiros não deve se limitar aos 
recursos e minerais garimpáveis. O cooperativismo tem demonstrado sua competência em inúmeros setores 
da atividade econômica. Assim, não há como excluir sua participação na pesquisa e lavra de recursos e 
jazidas minerais não garimpáveis. 
Parecer:   
   Segundo o art. 180, § 4o., do Projeto de Constituição  
(B), "as cooperativas têm prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas 
minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na 
forma da lei".  
A Emenda 2T01640/9 propõe a supressão da palavra "garimpáveis" e da expressão "na forma da lei".  
Com a primeira modificação indicada, em todo tipo de mineração - e não só garimpo - seria dada prioridade a 
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cooperativas, o que poderia retardar a utilização de tecnologia na  
mineração.  
A boa técnica legislativa recomenda a manutenção da expressão objeto da segunda modificação pretendida.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01724 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimir inteiramente o "caput" do artigo 180  
do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 
O preceito que se quer suprimir introduz, no Direito Constitucional Brasileiro, o princípio da intervenção estatal 
na economia, e do seu planejamento. 
Quando esta norma declara que o Estado é o agente normativo e regulador da atividade econômica, 
conferindo-lhe competência para fiscalizar, incentivar e planejar a economia, ela estabelece respaldo jurídico-
constitucional para todo o processo intervencionista, quer de natureza legislativa, quer de cunho administrativo 
ensejando, por esse meio, a possibilidade de o poder público exercer, em toda sua amplitude, o controle de 
atividade econômica, seja ela de natureza pública ou privada. 
Parecer:   
   Se considerarmos que o objetivo primordial do processo de desenvolvimento é a melhoria do nível de vida da 
população, um papel fundamental cabe ao Estado no estabelecimento de uma estrutura econômica que 
assegure a realização crescente das necessidades sociais.  
O planejamento imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado constitui, portanto, uma das 
exigências do processo de desenvolvimento nas economias capitalistas dos países do terceiro mundo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01805 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PSB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se do texto do Projeto de  
Constituição (B) Art. 180, § 4o., as expressões  
"garimpáveis" e "na forma de lei" 
Justificativa: 
A expressão “garimpáveis” pode gerar interpretações dúbias que provoquem as injustiças que procuramos 
corrigir ao elaborarmos a Constituição. E a expressão “na forma da lei” deve ser retirado por fazer parte do 
“caput” do Artigo. 
Parecer:   
   Segundo o art. 180, § 4o., do Projeto de Constituição (B), "as cooperativas têm prioridade na autorização ou 
concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam 
atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei".  
A Emenda 2T01805/3 propõe a supressão da palavra "garimpáveis" e da expressão "na forma da lei".  
Com a primeira modificação indicada, em todo tipo de mineração - e não só garimpo - seria dada prioridade a 
cooperativas, o que poderia retardar a utilização de tecnologia na mineração. A boa técnica legislativa 
recomenda a manutenção da expressão objeto da segunda modificação pretendida.  
Pela rejeição da Emenda. 

 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE W 

 
   
   EMENDA:00042 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   
   Onde se lê:  
"O Estado exercerá, na forma da lei..."  
Leia-se:  
"O Estado exerce, na forma da lei..." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00408 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 174 - .......................  
§ 2o. - Substitua-se:  
"associativismo" por "associonismo" 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00420 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 174 - ............................ 
§ 1o. - Diga-se:  
"A lei estabelecerá as diretrizes e bases do  
desenvolvimento nacional equilibrado através de  
planejamento que incorpore e compatibilize os  
planos nacionais e regionais." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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