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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. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre 

de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte 

e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. 

      Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que 

disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de 

Manaus. 

 

  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:11974 DT REC:20/10/87 
Entidade:   

   ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS ESTADUAIS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS - ABEP 
SILVIO ROMERO RIBEIRO TAVARES - PRESIDENTE MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE MERCADO INTERNO, EMPRESA NACIONAL, DIREITO DO 
TRABALHADOR, DIREITO DO CIDADÃO E ZONA FRANCA DE MANAUS, NAS 
CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:00134 DT REC:26/03/87 
Autor:   

   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 

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

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

   SUGERE QUE OS INCENTIVOS E FRANQUIAS CONCEDIDOS À ZONA FRANCA DE 
MANAUS SEJAM MANTTIDOS PELO MENOS VINTE E CINCO ANOS. 
   
   SUGESTÃO:00327 DT REC:02/04/87 
Autor:   

   FÁBIO LUCENA (PMDB/AM) 
Texto:   

   SUGERE A MANUTENÇÃO, NA FORMA DA LEI DAS SUPERINTENDÊNCIAS DE 
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÕNIA, DA REGIÃO CENTRO-OESTE, DA REGIÃO SUL, 
DO NORDESTE DA ZONA FRANCA DE MANAUS E A CIA VALE DE SÃO FRANCISCO. 
   
   SUGESTÃO:08323 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   SUGERE SEJAM MANTIDOS OS INCENTIVOS FISCAIS ATUALMENTE CONCEDIDOS À 
ZONA FRANCA DE MANAUS, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09357 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   BERNARDO CABRAL (PMDB/AM) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE MANTENHA A ZONA FRANCA DE MANAUS COMO ÁREA DE 
LIVRE COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO E DE INCENTIVOS FISCAIS, 
NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das 
Receitas está disponível em:  
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS – VA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

Consulte, na 13ª reunião da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição 

das Receitas, a votação da redação final do anteprojeto do relator. Publicado no 

Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/6/1987, Supl. 81, a partir da p. 96. 

A Emenda nº 81 foi rejeitada em destaque (p. 112-113).  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
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4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - V 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 

a votação do Substitutivo do Relator.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/8/1987, Supl. 132, 

a partir da p. 237.  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 54 - É mantida a Zona Franca de Manaus, com as suas características de área 

de livre comércio de exportação e importação e de incentivos fiscais, por prazo 

indeterminado.  

§ 1º - Ficam mantidos em todos os seus termos, os incentivos fiscais concedidos 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
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pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, que instituiu a Zona Franca de 

Manaus.  

§ 2º - As quotas, em moeda estrangeira, para efeitos de importação a serem 

efetuadas na Zona Franca de Manaus, serão automaticamente liberadas no início 

do exercício de cada ano e em valor nunca inferior ao do exercício anterior, 

independentemente de quaisquer atos prévios.  

§ 3º - A política industrial constante da legislação vigente e que disciplina aprovação 

de projetos na Zona Franca de Manaus não poderá sofrer mutações, salvo por lei 

federal. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 30.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 48 (ADCT) - É mantida a Zona Franca de Manaus, com as suas características 

de área de livre comércio de exportação e importação e de incentivos fiscais, sendo 

desnecessário qualquer ato administrativo ou legislativo para prorrogações.  

§ 1º - Ficam assegurados, em todos os seus termos, os incentivos fiscais 

concedidos à Zona Franca de Manaus.  

§ 2º - As quotas, em moeda estrangeira, para efeitos de importações a serem 

efetuadas na Zona Franca de Manaus, serão automaticamente liberadas no início 

do exercício de cada ano e em valor nunca inferior ao do exercício anterior, 

independentemente de quaisquer atos prévios.  

§ 3º - Somente por lei federal poderá ser modificada a política industrial que 

disciplina a aprovação de projetos na Zona Franca de Manaus. 

 

Destaque apresentado nº 0741/87, para supressão dos §§ 1º e 2º do art. 48. O 

destaque foi aprovado.  

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

partir da p. 2372. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 36. (ADCT) É mantida a Zona Franca de Manaus, com as suas características 

de área de livre comércio de exportação e importação e de incentivos fiscais, sendo 

desnecessário qualquer ato administrativo ou legislativo para prorrogações.  

Parágrafo único. Somente por lei federal poderá ser modificada a política industrial 

que disciplina a aprovação de projetos na Zona Franca de Manaus.  

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2045, art. 34. 

 

Requerimento de destaques/fusão nº 1838, 1440 e 1433, como texto substitutivo 

dos art. 35 e 36 do Projeto A (Art. 33 e 34 do Substitutivo 2045). O texto resultante 

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

https://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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da fusão foi aprovado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/06/1988, a partir da 

p. 11549. 

 

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

2º) 

Art. 45. (ADCT) É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de 

área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo 

prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.  

Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que 

disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de 

Manaus. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o caput, conforme quadro 

comparativo, volume 298, páginas 272-273. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

Nota: A constituinte Cristina Tavares retirou a emenda supressiva nº 37.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 01/09/1988, p. 14043. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 40. (ADCT) É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de 

área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo 

prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.  

Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que 

disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de 

Manaus.  

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 40. (ADCT) É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de 

área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo 

prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.  

Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que 

disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de 

Manaus. 

  

 

 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/269anc23jun1988.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/305anc01set1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00047 PREJUDICADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   

   Inclua-se nas Disposições Transitórias ou 
onde melhor pareça ao Relator: 
"Art. Os incentivos e franquias concedidos à 
Zona Franca de Manaus não poderão ser retirados 
ou, de qualquer forma, restringidos, durante pelo 
menos vinte e cinco anos." 
Justificativa: 

Modelo de desenvolvimento regional vitorioso, a Zona Franca de Manaus sofre, no entanto, do crônico mal de 
instabilidade, gerada pelo poder que se arrogou o governo federal de infligir lhe sucessivas mutilações através de 
Decretos-leis, Decretos, Instruções Normativas e Portarias Ministeriais. 
Criada como área de exceção, destinada a constituir-se em polo de desenvolvimento, mediante a atração de 
investimentos extra regionais, a Zona Franca de Manaus somente atingirá plenamente seus objetivos, se os 
investidores tiverem a segurança de que as regras do jogo não continuarão sendo alteradas arbitrariamente. 
Daí a iniciativa de oferecer-lhes a garantia da imunidade constitucional que esta proposta pretende concretizar. 
Parecer:   

   A pretensão do nobre Constituinte está praticamente atendida. 
O Anteprojeto admite a concessão de incentivos regionais no item I do art. 4o. Além disso, pelo art. 8o., as 
isenções e benefícios assemelhados estão garantidos enquanto se mostrarem eficazes, caso específico da Zona 
Franca de Manaus. Mesmo atingindo seu termo final, há possibilidade de prorrogação no âmbito da legislação 
ordinária. 
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00081 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   Adite-se na Seção "Das Disposições 
Transitórias" do anteprojeto, o seguinte artigo, 
renumerando-se os demais: 
"Ficam assegurados os incentivos fiscais 
atualmente concedidos pela Zona Franca de Manaus, 
além de outros que possam ser instituídos, pelo 
prazo de trinta anos". 
Justificativa: 

A Zona Franca de Manaus, instituída pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, constitui-se, hoje, no 
mais poderoso mecanismo de desenvolvimento que possui a Amazônia Ocidental. Trata-se de um projeto federal 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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inteiramente vitorioso, não só pelas repercussões socioeconômicas que ele representa a nível de 
desenvolvimento regional, mas, sobretudo, pelo seu significado na contextura desenvolvimentista do país. 
A expressão numérica desse projeto reflete, com clareza meridiana, a sua importância para o desenvolvimento 
nacional, senão vejamos: possui 395 projetos implantados e 62 em implantação, com cerca de 70.000 empregos 
diretos. O índice de nacionalização dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus se situa na média de 
75%, com o que se demonstra e prova que não estão apenas apertando parafuso, como muitos brasileiro ainda 
pensam, valendo assinalar, por exemplo, que na área de fabricação de televisores preto e branco atingimos o 
índice de 98% de nacionalização enquanto que na área de fabricação de televisores a cores nos situamos na 
faixa de  
93% de nacionalização; na área de rádios portáteis estamos também com índice de 93% de nacionalização e na 
ares de motocicletas já atingimos o percentual de 94% por cento de nacionalização. 
O faturamento estimado da Zona Franca de Manaus para o corrente ano 1987 se situa na faixa de US$ 
4.922.541.000,00 (quatro bilhões, novecentos e vinte dois milhões e quinhentos e quarenta e um dólares), o que 
é significativo para um projeto que completa a sua segunda década de existência. No mais, vale destacar que, 
na composição de um produto, e termos de custos de componentes, para cada dólar importado são agregados, 
em valor, mais US$ 7,00. 
Não bastasse esses números para refletir o quadro de importância da Zona Franca de Manaus para o Amazonas 
e para a Amazônia Ocidental, é importante ainda sublinhar que o polo comercial emprega cerca de 50.000 
trabalhadores e o setor de turismo conseguiu atrair par Manaus, no ano de 1986, cerca de 240.000 turistas, que 
simbolizaram uma receita expressiva a nível de ICM para que o governo estadual pudesse implementar as obras 
sociais reclamadas pelo nosso povo. 
Esta é a Zona Franca de Manaus que queremos garantir, constitucionalmente a sua existência e, no mesmo 
passo, assegurar a concessão dos incentivos fiscais que hoje ela oferece, como mecanismo de atração aos 
investidores de outros centros do país e do exterior. 
A nossa preocupação, nesse sentido, reside no fato de que a Zona Franca de Manaus representa hoje 
aproximadamente 70% da economia amazonense, daí a sua importância que vive agora lado a 
lado com a nossa preocupação no sentido de mantê-la, não só por uma questão de desenvolvimento daquela 
imensa região, mas, especialmente, por uma questão de segurança nacional. 
Disse o Presidente JOSÉ SARNEY que, "quem possui a Amazônia não pode ter medo do futuro". manifesto aqui 
a minha concordância com o nosso Presidente, mas é preciso explorar racional e economicamente a Amazônia, 
para que ela possa, na essência, continuar representando a esperança de redenção de nosso país. E a Zona 
Franca de Manaus simboliza exatamente o início dessa ocupação econômica que pretendemos realizar no 
extremo norte do país. Por isso a nossa proposta e a nossa súplica no sentido de se garantir, 
constitucionalmente, a concessão dos incentivos fiscais que ela oferece no momento. 
Mostra a história mundial que as grandes revoluções começaram pelo Norte. Napoleão, quando dominou a 
França, começou esse domínio pelo Norte. Hitler dominou a Alemanha também começando pelo Norte. Nós do 
Amazonas, no final deste milênio e no começo do futuro vamos começar a grande revolução econômica deste 
país começando-a pelo Norte e alastrando-a por todo este imenso país. 
Só nessa época é que começaremos a pagar a terrível dívida externa que nos atormenta. Serão, portanto, as 
riquezas minerais, florestais e hídricas que vão redimir este país. Este é um vaticínio no qual acredito, com a fé 
inabalável que comanda a minha vida e que me autoriza a acreditar no futuro grandioso do Brasil. 
Não estamos pedindo muito. Não queremos prejudicar ninguém e, muito menos, qualquer Estado-membro da 
Federação. Estamos pedindo o mínimo diante do abandono a que fomos relegados no 
curso de quase toda a nossa história. Não queremos atrapalhar ninguém. 
Só queremos que não atrapalhem a nossa destinação de progresso e desenvolvimento, para, com isso, nós 
amazonenses podermos dar uma parcela de contribuição expressiva ao processo de desenvolvimento do país. 
Confio no espírito público de meus eminentes pares, para que se possa ver esta modesta proposição cristalizada 
no texto da futura constituição brasileira. 
Parecer:   

   A Emenda do nobre Constituinte-objetiva estabelecer vinculação de parte da receita tributária da União. 
Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos públicos sejam aplicados preponderantemente em 
áreas e setores prioritários, entendemos, por outro lado, que o disciplinamento de vinculação de receitas, a nível 
constitucional, resultaria, sem dúvida, no comprometimento rígido de toda a receita pública somente com aquelas 
áreas e setores julgados prioritários em determinando momento e situação, com abstração de estudos e análises 
objetivas indispensáveis à elaboração das políticas públicas. 
A vista dessas considerações, é de se reconhecer, ainda, o Poder Legislativo, por ocasião da discussão e 
votação do Orçamento, ficaria tolhido em sua função de decidir plenamente sobre a alocação e aplicação dos 
recursos dentro de uma visão global da realidade econômico-social do País. 
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

   EMENDA:00159 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   

   "Art. 26 Os incentivos e franquias concedidos 
à Zona Franca de Manaus não poderão ser retirados 
ou, de qualquer forma, restringidos, durante pelo 
menos vinte e cinco anos". 
Justificativa: 

Modelo de desenvolvimento regional vitorioso, a Zona Franca de Manaus sofre, no entanto, do crônico mal de 
instabilidade, gerada pelo poder que se arrogou o governo federal de infligir lhe sucessivas mutilações através de 
Decretos-leis, Decretos, Instruções Normativas e Portarias Ministeriais. 
Criada como área de exceção, destinada a constituir-se em polo de desenvolvimento, mediante a atração de 
investimentos extra regionais, a Zona Franca de Manaus somente atingirá plenamente seus objetivos, se os 
investidores tiverem a segurança de que as regras do jogo não continuarão sendo alteradas arbitrariamente. Daí 
a iniciativa de oferecer-lhes a garantia da imunidade constitucional que esta proposta pretende concretizar. 
Parecer:   

      A Emenda do nobre Constituinte-objetiva estabelecer vinculação de parte da receita tributária da União. 
Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos públicos sejam aplicados preponderantemente em 
áreas e setores prioritários, entendemos, por outro lado, que o disciplinamento de vinculação de receitas, a nível 
constitucional, resultaria, sem dúvida, no comprometimento rígido de toda a receita pública somente com aquelas 
áreas e setores julgados prioritários em determinando momento e situação, com abstração de estudos e análises 
objetivas indispensáveis à elaboração das políticas públicas. 
A vista dessas considerações, é de se reconhecer, ainda, o Poder Legislativo, por ocasião da discussão e 
votação do Orçamento, ficaria tolhido em sua função de decidir plenamente sobre a alocação e aplicação dos 
recursos dentro de uma visão global da realidade econômico-social do País. 
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:01164 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   Adite-se na Seção "Das Disposições 
Transitórias" do anteprojeto da Subcomissão de 
Tributos, Participação e Distribuição das 
Receitas, o seguinte artigo, renumerando-se os 
demais: 
"Ficam assegurados os incentivos fiscais 
atualmente concedidos pela Zona Franca de Manaus 
pelo prazo de trinta anos". 
Justificativa: 

A Zona Franca de Manaus, instituída pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, constitui-se, hoje, no 
mais poderoso mecanismo de desenvolvimento que possui a Amazônia Ocidental. Trata-se de um projeto federal 
inteiramente vitorioso, não só pelas repercussões socioeconômicas que ele representa em nível de 
desenvolvimento regional, mas, sobretudo, pelo seu significado na contextura desenvolvimentista do país. 
A expressão numérica desse projeto reflete, com clareza meridiana, a sua importância para o desenvolvimento 
nacional, senão vejamos: possui 395 projetos implantados e 62 em implantação, com cerca de 70.000 empregos 
diretos. O índice de nacionalização dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus se situa na média de 
75%, com o que se demonstra e prova que não estão apenas apertando parafuso, como muitos brasileiro ainda 
pensam, valendo assinalar, por exemplo, que na área de fabricação de televisores preto e branco atingimos o 
índice de 98% de nacionalização enquanto que na área de fabricação de televisores a cores nos situamos na 
faixa de  
93% de nacionalização; na área de rádios portáteis estamos também com índice de 93% de nacionalização e na 
área de motocicletas já atingimos o percentual de 94% por cento de nacionalização. 
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O faturamento estimado da Zona Franca de Manaus para o corrente ano 1987 se situa na faixa de US$ 
4.922.541.000,00 (quatro bilhões, novecentos e vinte dois milhões e quinhentos e quarenta e um dólares), o que 
é significativo para um projeto que completa a sua segunda década de existência. No mais, vale destacar que, 
na composição de um produto, e termos de custos de componentes, para cada dólar importado são agregados, 
em valor, mais US$ 7,00. 
Não bastasse esses números para refletir o quadro de importância da Zona Franca de Manaus para o Amazonas 
e para a Amazônia Ocidental, é importante ainda sublinhar que o polo comercial emprega cerca de 50.000 
trabalhadores e o setor de turismo conseguiu atrair par Manaus, no ano de 1986, cerca de 240.000 turistas, que 
simbolizaram uma receita expressiva a nível de ICM para que o governo estadual pudesse implementar as obras 
sociais reclamadas pelo nosso povo. 
Esta é a Zona Franca de Manaus que queremos garantir, constitucionalmente a sua existência e, no mesmo 
posso assegurar a concessão dos incentivos fiscais que hoje ela oferece, como mecanismo de atração aos 
investidores de outros centros do país e do exterior. 
A nossa preocupação, nesse sentido, reside no fato de que a Zona Franca de Manaus representa hoje 
aproximadamente 70% da economia amazonense, daí a sua importância que vive agora lado a. 
Lado com a nossa preocupação no sentido de mantê-la, não só por uma questão de desenvolvimento daquela 
imensa região, mas, especialmente, por uma questão de segurança nacional. 
Disse o Presidente JOSÉ SARNEY que, "quem possui a Amazônia não pode ter medo do futuro". Manifesto aqui 
a minha concordância com o nosso Presidente, mas é preciso explorar racional e economicamente a Amazônia, 
para que ela possa, na essência, continuar representando a esperança de redenção de nosso país. E a Zona 
Franca de Manaus simboliza exatamente o início dessa ocupação econômica que pretendemos realizar no 
extremo norte do país. Por isso a nossa proposta e a nossa súplica no sentido de se garantir, 
constitucionalmente, a concessão dos incentivos fiscais que ela oferece no momento. 
Mostra a história mundial que as grandes revoluções começaram pelo Norte. Napoleão, quando dominou a 
França, começou esse domínio pelo Norte. Hitler dominou a Alemanha também começando pelo Norte. Nós do 
Amazonas, no final deste milênio e no começo do futuro vamos começar a grande revolução econômica deste 
país começando-a pelo norte e alastrando-a por todo este imenso país. 
Só nessa época é que começaremos a pagar a terrível dívida externa que nos atormenta. Serão, portanto as 
riquezas minerais, florestais e hídricas que vão redimir este país. Este é um vaticínio no qual acredito, com a fé 
inabalável que comanda a minha vida e que me autoriza a acreditar no futuro grandioso do Brasil. 
Não estamos pedindo muito. Não queremos prejudicar ninguém e, muito menos, qualquer Estado-membro da 
Federação. Estamos pedindo o mínimo diante do abandono a que fomos relegados no 
Curso de quase toda a nossa história. Não queremos atrapalhar ninguém. 
Só queremos que não atrapalhem a nossa destinação de progresso e desenvolvimento, para, com isso, nós 
amazonenses podermos dar uma parcela de contribuição expressiva ao processo de desenvolvimento do país. 
Confio no espírito público de meus eminentes pares, para que se possa ver esta modesta proposição cristalizada 
no texto da futura constituição brasileira. 
Parecer:   

   Não obstante a importância da emenda oferecida pelo nobre constituinte, entendemos deve ela ser objeto de 
norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e características, pode vir a 
passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução econômico-social do país, à qual os 
fatos específicos relativos à área tributária se acham intimamente ligados. 
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do País, deve 
vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas econômicas e sociais. 
Agiu acertadamente a Subcomissão "de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas" ao deixar de incluir em 
seu Anteprojeto norma específica, própria de legislação infraconstitucional. 
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00403 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
Adite-se à Seção VII "Das Disposições 
Transitórias" do Substitutivo: 
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"Ficam assegurados os incentivos fiscais 
atualmente concedidos pela Zona Franca de Manaus 
pelo prazo de trinta anos". 
Justificativa: 

A Zona Franca de Manaus, instituída pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, constitui-se, hoje, no 
mais poderoso mecanismo de desenvolvimento que possui a Amazônia Ocidental. Trata-se de um projeto federal 
inteiramente vitorioso, não só pelas repercussões socioeconômicas que ele representa em nível de 
desenvolvimento regional, mas, sobretudo, pelo seu significado na contextura desenvolvimentista do país. 
A expressão numérica desse projeto reflete, com clareza meridiana, a sua importância para o desenvolvimento 
nacional, senão vejamos: possui 395 projetos implantados e 62 em implantação, com cerca de 70.000 empregos 
diretos. O índice de nacionalização dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus se situa na média de 
75%, com o que se demonstra e prova que não estão apenas apertando parafuso, como muitos brasileiro ainda 
pensam, valendo assinalar, por exemplo, que na área de fabricação de televisores preto e branco atingimos o 
índice de 98% de nacionalização enquanto que na área de fabricação de televisores a cores nos situamos na 
faixa de  
93% de nacionalização; na área de rádios portáteis estamos também com índice de 93% de nacionalização e na 
área de motocicletas já atingimos o percentual de 94% por cento de nacionalização. 
O faturamento estimado da Zona Franca de Manaus para o corrente ano 1987 se situa na faixa de US$ 
4.922.541.000,00 (quatro bilhões, novecentos e vinte dois milhões e quinhentos e quarenta e um dólares), o que 
é significativo para um projeto que completa a sua segunda década de existência. No mais, vale destacar que, 
na composição de um produto, e termos de custos de componentes, para cada dólar importado são agregados, 
em valor, mais US$ 7,00. 
Não bastasse esses números para refletir o quadro de importância da Zona Franca de Manaus para o Amazonas 
e para a Amazônia Ocidental, é importante ainda sublinhar que o polo comercial emprega cerca de 50.000 
trabalhadores e o setor de turismo conseguiu atrair par Manaus, no ano de 1986, cerca de 240.000 turistas, que 
simbolizaram uma receita expressiva a nível de ICM para que o governo estadual pudesse implementar as obras 
sociais reclamadas pelo nosso povo. 
Esta é a Zona Franca de Manaus que queremos garantir, constitucionalmente a sua existência e, no mesmo 
posso assegurar a concessão dos incentivos fiscais que hoje ela oferece, como mecanismo de atração aos 
investidores de outros centros do país e do exterior. 
A nossa preocupação, nesse sentido, reside no fato de que a Zona Franca de Manaus representa hoje 
aproximadamente 70% da economia amazonense, daí a sua importância que vive agora lado a. 
Lado com a nossa preocupação no sentido de mantê-la, não só por uma questão de desenvolvimento daquela 
imensa região, mas, especialmente, por uma questão de segurança nacional. 
Disse o Presidente JOSÉ SARNEY que, "quem possui a Amazônia não pode ter medo do futuro". Manifesto aqui 
a minha concordância com o nosso Presidente, mas é preciso explorar racional e economicamente a Amazônia, 
para que ela possa, na essência, continuar representando a esperança de redenção de nosso país. E a Zona 
Franca de Manaus simboliza exatamente o início dessa ocupação econômica que pretendemos realizar no 
extremo norte do país. Por isso a nossa proposta e a nossa súplica no sentido de se garantir, 
constitucionalmente, a concessão dos incentivos fiscais que ela oferece no momento. 
Mostra a história mundial que as grandes revoluções começaram pelo Norte. Napoleão, quando dominou a 
França, começou esse domínio pelo Norte. Hitler dominou a Alemanha também começando pelo Norte. Nós do 
Amazonas, no final deste milênio e no começo do futuro vamos começar a grande revolução econômica deste 
país começando-a pelo Norte e alastrando-a por todo este imenso país. 
Só nessa época é que começaremos a pagar a terrível dívida externa que nos atormenta. Serão, portanto as 
riquezas minerais, florestais e hídricas que vão redimir este país. Este é um vaticínio no qual acredito, com a fé 
inabalável que comanda a minha vida e que me autoriza a acreditar no futuro grandioso do Brasil. 
Não estamos pedindo muito. Não queremos prejudicar ninguém e, muito menos, qualquer Estado-membro da 
Federação. Estamos pedindo o mínimo diante do abandono a que fomos relegados no 
Curso de quase toda a nossa história. Não queremos atrapalhar ninguém. 
Só queremos que não atrapalhem a nossa destinação de progresso e desenvolvimento, para, com isso, nós 
amazonenses podermos dar uma parcela de contribuição expressiva ao processo de desenvolvimento do país. 
Confio no espírito público de meus eminentes pares, para que se possa ver esta modesta proposição cristalizada 
no texto da futura constituição brasileira. 
Parecer:   

   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser objeto de 
norma infraconstitucional, porquanto versa sobre matéria que, por sua natureza e características, pode vir a 
passar por frequentes modificações, em decorrência da própria evolução econômico-social do País, à qual os 
fatos específicos relativos à área tributária se acham intimamente ligados. 
Tais considerações se justificam, ainda, pelo fato de que a Constituição, como lei fundamental do País, deve 
vigorar por longo tempo, com o mínimo de alterações, através de diferentes conjunturas econômicas e sociais. 
Assim, o Substitutivo seguiu a orientação correta, ao deixar de incluir norma específica, própria de legislação- 
infraconstitucional. 
Pela rejeição. 
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FASE M 

   
   EMENDA:05507 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   

   INCLUA - SE NAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS 
"Art. ... Os incentivos fiscais concedidos à 
Zona Franca de Manaus não poderão ser retirados 
ou, de qualquer forma, restringidos, durante pelo 
menos vinte e cinco anos." 
Justificativa: 

Modelo de desenvolvimento regional vitorioso, a Zona Franca de Manaus sofre, no entanto, do crônico mal de 
instabilidade, gerada pelo poder que se arrogou o governo federal de infligir lhe sucessivas mutilações através de 
Decretos-leis, Decretos, Instruções Normativas e Portarias Ministeriais. 
Criada como área de exceção, destinada a constituir-se em polo de desenvolvimento, mediante a atração de 
investimentos extra regionais, a Zona Franca de Manaus somente atingirá plenamente seus objetivos, se os 
investidores tiverem a segurança de que as regras do jogo não continuarão sendo alteradas arbitrariamente. 
Daí a iniciativa de oferecer-lhes a garantia da imunidade constitucional que esta proposta pretende concretizar. 
Parecer:   

   A Zona Franca de Manaus tem-se se revelado, desde a sua implantação, pelo Decreto-lei n. 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, uma experiência vitoriosa, dados os seus resultados efetivamente positivos, para a região e 
para o próprio País. Assim, é de acolher-se em sua essência a Emenda do ilustre Constituinte, que determina a 
manutenção da ZFM, aconselhando a prudência, todavia, não se fixem prazos.  
A Zona Franca deve permanecer enquanto mostrar-se útil para o desenvolvimento regional. 
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05808 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA 
Nos termos do § 2o, do Artigo 14, do 
Regimento Interno da Assembléia Nacional 
Constituinte, incluam-se os seguintes dispositivos: 
Capítulo das Disposições Transitórias e finais. 
art. - É mantida a Zona Franca de Manaus, com 
as suas características de área de livre comércio 
de exportação e importação e de incentivos 
fiscais, por prazo indeterminado. 
§ 1o. - As quotas, em moeda estrangeira, para 
efeitos de importação a serem efetuadas na Zona 
Franca de Manaus, serão automaticamente liberadas 
no início do exercício de cada ano e em valor ao 
do exercício do ano anterior, independentemente de 
quaisquer atos prévios. 
§ 2o. - A política industrial constante da 
legislação vigente e que disciplina a aprovação de 
projetos na Zona Franca de Manaus não poderá 
sofrer mutações, salvo por lei federal. 
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Justificativa: 

A Zona Franca de Manaus desenhou-se, no tempo, como um sonho dos amazônicas, pelos idos de 1957, e se 
concretizou, no espaço, como uma realidade, de todos os brasileiros, no dia 28 de fevereiro de 1967, através do 
Decreto-Lei nº 288, diploma legal que lhe permitia existência durante 20 anos, mas sujeita a futuros fatores 
presidenciais, para a sua prorrogação. 
Decorridos vinte anos, é induvidoso de que o modelo da Zona Franca de Manaus se transformou num polo 
industrial irreversível e o único capaz de assegurar àquela área de 2,2 milhões de quilômetros quadrados, um 
desenvolvimento voltado para apoiar o crescimento econômico social de parte ocidental da Amazônia. 
Não se pode, pois, continuar na perplexidade do empresariado e na inquietação do operariado para que a sua 
prorrogação fique na dependência de favores presidenciais. Urge que a imposição constitucional lhe garante a 
sobrevivência, uma vez que só em empregos diretos há a existência de 60 mil, com perspectivas de ser essa 
circunstância ampliada de mais 25 mil empregos diretos, logo após a instalação de mais 16 projetos já 
aprovados. 
Como bem assinala o Professor José Matias Pereira “a solidez da Zona Franca de Manaus pode ser avaliada 
pelos investimentos ali realizados (os investimentos fixos chegam a US$ 5,0 bilhões), distribuídos entre trinta 
setores eletroeletrônicos, mecânico, metalúrgico, material ou transporte, couro, peles e produtos similares, 
madeireira, papel e papelão, perfumaria, químico, sabão e velas, plásticos, vestuário e calçados, produtos 
alimentares, editorial e gráfico, têxtil, minerais não metálicos, mobiliário, beneficiamento de borracha, ótico, 
relojoeiro, entre outros”. 
É ainda a mesma autoridade quem destaca “Quanto ao faturamento bruto da Zona Franca de Manaus, em 1986, 
foi de US$ 4,3 bilhões (incremento próximo de 60% em relação a 1985, que atingiu US$ 2,5 bilhões) em 1987 o 
faturamento estimado é de US$ 5,0 bilhões (o que representará um crescimento de 15%) a maior parte da 
produção é direcionada para o mercado interno, existem perspectivas caos sejam resolvidos os problemas de 
transportes (saídas para o Caribe e para o Oceano Pacífico) da ZFM se tornar um centro exportador”. 
Mais significativo é este passo “Outro item importante é a questão dos índices de nacionalização que estão em 
torno de 75% em média. No polo relojoeiro esses índices são de 57%, no ótico 65%, no de dias rodas, de acordo 
com a cilindrada (de 94 a 65%), artigos de áudio, de 85% a 94%. 
E continua o Professor Matias Pereira “Com base nesses dados, pode-se afirmar que o Distrito Industrial de 
Manaus, poderá tornar-se, em médio prazo, no terceiro maior parque industrial do País. Trata-se, portanto, de 
um parque com uma posição privilegiada no contexto da economia nacional”. 
Deve ser colocado em relevo, por outro lado, que o Polo Industrial da Zona Franca de Manaus, hoje objetivo 
estratégico, conseguiu frear o que ocorria anteriormente na região: evitou o êxodo do homem amazônico para 
outras regiões mais desenvolvidas do País, além de obter conquistas que ultrapassam aquelas meramente 
econômicas para se cristalizarem, sobretudo nos aspectos sociais. 
É, assim, de uma evidência a toda a prova que, a par da sua duração por prazo indeterminado, deve a Zona 
Franca de Manaus estar a salvo da tecnoburocracia quando, através de portarias ou simples atos de rotina, 
tentar ela minar-lhe o problema de liberação das quotas, em moedas estrangeiras, ou o de sua política industrial, 
ou ainda, o de incentivos fiscais. 
E, para estar a salvo, é preciso que as suas mutações só venham a ocorrer através de lei que haja sofrido o crivo 
do Congresso Nacional. 
Despiciendo será realçar que esta é a grande oportunidade dos que ali nasceram e daqueles que da Amazônia 
Ocidental fizeram o seu segundo torrão natal. 
Esta é a forma ímpar que lhe dá à Assembleia Nacional Constituinte em registrar, no texto constitucional, a sua 
definitiva existência. 
Parecer:   

   Não merece acolhimento a tentativa de perpetuar no texto constitucional programa de incentivo fiscal do 
governo destinado ao desenvolvimento regional. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07623 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Acrescente-se o seguinte artigo no Título X, 
das disposições transitórias; onde couber: 
"Art. - cinco por cento do percentual 
estabelecido na letra "c", do item I, do Art. 277, 
serão destinados obrigatoriamente, pelo prazo de 
20 anos, a projetos vinculados à Zona Franca de 
Manaus". 
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Justificativa: 

A letra “c” do item I, do art.277 prevê a destinação de dois por cento da arrecadação do Imposto sobre Renda e 
Proventos e do Imposto sobre Produtos Industrializados para a aplicação nas Regiões Norte e Nordeste, através 
de suas Instituições oficiais de fomento regional. 
A Emenda pretende que um quarto destes recursos seja obrigatoriamente durante 20 anos, direcionados para 
aplicação em projetos vinculados à Zona Franca de Manaus. 
Trata-se de uma disposição transitória que, se aprovada, dará à Zona Franca o respaldo financiado que lhe 
permitirá caminhar para sua consolidação definitiva. É preciso manter vivo o clima de solidariedade que inspirou 
a criação da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca é um projeto vitorioso que merece o apoio da Assembleia 
Nacional Constituinte. 
Parecer:   

   Pela rejeição. A sugestão contida na emenda parece-nos conveniente, mas para figurar em lei ordinária, não 
sendo necessário elevá-la à categoria de norma constitucional. 
   
   EMENDA:07624 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Acrescente-se o seguinte artigo no Título X, 
das Disposições Transitórias: 
"Art. Fica mantido pelo prazo de trinta anos 
o sistema de incentivos da Zona Franca de Manaus". 
Justificativa: 

A ocupação efetiva da Amazônia, subtraindo-a à cobiça internacional, só começou a se consolidar quando da 
criação da Zona Franca de Manaus que permitiu o desenvolvimento de um parque industrial moderno. 
Hoje, porém, outras razões tornam importante, essencial mesmo, a manutenção da Zona Franca de Manaus, 
como polo de atração interna e de desenvolvimento regional. Acresce que para lá converge considerável fluxo 
turístico, indispensável à economia local, atraído pela vantagem do livre comércio. A extinção do sistema de 
incentivos fiscais hoje vigente importaria na supressão desse fluxo, desviado para o Exterior, onde consumiria 
preciosa massa de divisas em moeda estrangeira. 
Seriam grandes os prejuízos para a indústria hoteleira e para a economia local, e maiores ainda para o país. 
Ademais, é necessário dar segurança aqueles que acreditaram no sistema de incentivos e que, correndo riscos, 
direcionaram seus investimentos para a Zona Franca. 
Parecer:   

      A Zona Franca de Manaus tem-se se revelado, desde a sua implantação, pelo Decreto-lei n. 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, uma experiência vitoriosa, dados os seus resultados efetivamente positivos, para a região e 
para o próprio País. Assim, é de acolher-se em sua essência a Emenda do ilustre Constituinte, que determina a 
manutenção da ZFM, aconselhando a prudência, todavia, não se fixem prazos.  
A Zona Franca deve permanecer enquanto mostrar-se útil para o desenvolvimento regional. 
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15029 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   

   Dispõe sobre a perenização da Zona Franca de 
Manaus e dá outras providências. 
Inclua-se, onde couber, no Título X da 
Constituição, entre as Disposições Transitórias, o 
seguinte artigo e parágrafo: 
Art. ... - A Zona Franca de Manaus, área de 
livre comércio de importação e exportação e de 
incentivos fiscais especiais, estabelecida com a 
finalidade de criar, no interior da Amazônia, um 
centro industrial, comercial e agropecuário dotado 
de condições econômicas que permitam o seu 
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desenvolvimento, terá caráter permanente. 
Parágrafo Único - O Poder Executivo, mediante 
Decreto e por sugestão da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus - Suframa, aprovada pelo Ministro 
do Interior, poderá aumentar a área originalmente 
estabelecida no parágrafo 1o., do artigo 2o., do 
Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967. 
Justificativa: 

A Zona Franca de Manaus, ao longo dos anos, tem atingido plenamente os seus objetivos, a despeito das 
fraudes na importação de mercadorias, realizadas com a conivência de membros do Governo do Estado do 
Amazonas. Sua perenização pela futura Carta Magna brasileira a livrará dos riscos de sua eventual extinção pelo 
legislador ordinário - com os decorrentes prejuízos para a economia de toda a Região - e criará condições para a 
implantação de novos projetos empresariais, com o surgimento de novos empregos e o desenvolvimento 
constante do interior da Amazônia. 
Parecer:   

   A permanência da Zona Franca de Manaus já está contemplada da nas disposições transitórias do Projeto de 
Constituição.  
O parágrafo único da emenda envolve aspecto específico, de natureza não constitucional. 
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17490 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA 
Adite-se, nas "Disposições Transitórias", o 
seguinte artigo; onde couber: 
"Art. ... - Ficam mantidos, em todos os seus 
termos, os incentivos fiscais concedidos pelo 
Decreto-lei No. 288, de 28 de fevereiro de 1987, 
que instituiu a Zona Franca de Manaus". 
Justificativa: 

A ZONA FRANCA DE MANAUS constitui-se no único projeto federal no Norte, que deu certo, e que está 
respondendo positivamente aos anseios desenvolvimentistas dos povos do Amazonas, Acre, Rondônia e do 
Território de Roraima. 
Os resultados até agora alcançados, através desse poderoso mecanismo de desenvolvimento dão uma 
dimensão exata do que poderá ser o Norte do país no início do terceiro milênio. 
E foi exatamente em razão do sucesso até hoje amealhado pela Zona Franca de Manaus, que o Presidente José 
Sarney prorrogou o término de sua vigência de 1977 para o ano de 2007. 
Ocorre, entretanto, que os inimigos desse projeto, vez por outra, utilizando-se de meios escusos, procuram 
solapar as bases desse instrumento de desenvolvimento, ora levando a notícia de 
sua extinção ora promovendo divulgações negativas sobre ele, com a finalidade de gerar a insegurança e 
intranquilidade na consciência dos empresários que pretendem investir naquela área. 
Isso não pode continuar. É preciso colocar um fim nessa intenção de destruir a Zona Franca de Manaus. Esse 
objetivo, contudo, só será atingido com a inserção, no novo texto Constitucional, 
de dispositivo que garanta a manutenção dos incentivos concedidos à Zona Franca de Manaus, daí a 
apresentação da presente emenda. 
Parecer:   

   A emenda objetiva a inclusão de dispositivo, nas disposições transitórias, mantendo em vigor os incentivos 
fiscais da Zona Franca de Manaus, conforme Decreto-Lei n. 288/67. 
Pelo acolhimento, dada a relevância da matéria. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21316 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 54, das Disposições 
Transitórias, do Substitutivo ao Projeto de 
Constituição, elaborado pelo Relator da Comissão 
de Sistematização. 
Justificativa: 

O art. 54 do Ato das Disposições Transitórias mantém a Zona Franca de Manaus com as suas características de 
área de livre comércio de exportação e importação e de incentivos fiscais, por prazo indeterminado. 
Estabelecido como está, que a manutenção é por prazo indeterminado, não caberia constar de Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
Por outro lado, é inegável que o nível de regulação jurídica da matéria é infraconstitucional. Da Constituição, 
como disposições permanentes, já constam reiteradas determinações, no sentido de corrigir os desequilíbrios 
regionais, inclusive por meio de mecanismos tributários. Nesse sentido, o item I do art. 204, que, ao proibir à 
União instituir tributo que não seja uniforme em todo território nacional, admite a concessão de incentivos fiscais 
destinados a promover o equilíbrio sócio-econômico entre as diferentes regiões do País, os art. 213 e 216, que, 
ao tratarem da entrega dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios, atribuem à lei 
complementar estabelecer normas sobre critérios de rateio dos referidos recursos, objetivando promover o 
equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios. 
Essas as razões da Emenda Supressiva ora proposta. 
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, considerando que o dispositivo foi suprimido pelo novo substitutivo do relator. 
   
   EMENDA:22024 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Suprima-se os §§§ 1o, 2o. e 3o. do Art. 54, 
do Título X, Disposições Transitórias: 
Justificativa: 

Mantida a Zona Franca de Manaus, as questões contidas nos parágrafos referidos não dizem respeito ao texto 
constitucional. 
Parecer:   

   Pela prejudicialidade, considerando que o artigo 54 foi suprimido pelo novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:22069 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Suprima-se o art. 54, do Título X - Das 
Disposições Transitórias. 
Justificativa: 

Trata-se de assunto que não deve ser tratado pela Constituição, e, sim, pela legislação ordinária. 
A ser mantido o art. 54, deveria também constar do texto constitucional dispositivos relativos à SUDAM, 
SUDENE, SUDECO, IAA, IBC, entre outros. 
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que a inclusão da matéria no substitutivo resultou de consenso das fases 
anteriores. 
   
   EMENDA:22871 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
Dispositivo Emendado: Artigo 54 das 
Disposições Transitórias 
Acrescente-se ao art. 54, das Disposições 
Transitórias, do Projeto de Constituição as 
expressões: "que passará a denominar-se Zona 
Franca da Amazônia Ocidental", passando o 
mencionado dispositivo a ter a seguinte redação: 
"Art. 54. É mantida a Zona Franca de Manaus, 
que passará a denominar-se Zona Franca da Amazônia 
Ocidental, com as suas características de área de 
livre comércio de exportação e importação e de 
incentivos fiscais por prazo indeterminado." 
Justificativa: 

A Zona Franca de Manaus já atua na Amazônia Ocidental, dentro do disposto nos diplomas legais vigente. É 
importante que, nas Disposições Transitórias da Constituição demos maior amplitude e formalizemos a 
ampliação do raio de ação desse importante órgão para a Amazônia. Este o objetivo da presente emenda. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:25431 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   

   Modificar, no texto do substitutivo do 
Relator, o posicionamento dos assuntos, passando 
para o Título VIII, Capítulo I, o conteúdo 
constante dos atuais Artigos 54 e 55, e seus 
respectivos parágrafos, das Disposições 
Transitórias, passando a ser os Artigos 245 e 246, 
renumerando-se os demais. 
Justificativa: 

Trata-se de assunto de caráter permanente. Daí porque não ser aconselhável ficar nas Disposições Transitórias. 
Parecer:   

   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. 
Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26378 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   

   Suprimir o § 1o. do art. 54 das disposições 
transitórias. 
Justificativa: 

A Zona Franca de Manaus foi concebida como área de incentivos fiscais para permitir o desenvolvimento e a 
integração nacional da Amazônia Ocidental ao restante do País. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 18  

 

Atualmente já podemos entender que esteja a Zona Franca de Manaus consolidada como polo de 
desenvolvimento, não mais se justificando a manutenção de benefícios fiscais que imponham sacrifícios aos 
Estados, alguns muito mais pobres que os da região beneficiada. 
Justificar-se-ia, talvez, que a União mantivesse os benefícios que vem concedendo, todavia, os Estados não 
estão mais financeiramente em condições de suportar tal ônus, que ora se busca eternizar sem qualquer 
justificativa quer de natureza econômica, quer de natureza social. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do § 1o. do artigo 54 das Disposições Transitórias, que prevê a 
manutenção dos incentivos fiscais concedidos pelo Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, que instituiu 
a Zona Franca de Manaus. Entende, o eminente Constituinte que, estando já consolidada a Zona Franca de 
Manaus como polo de desenvolvimento, não mais se justifica "a manutenção de benefícios fiscais que imponham 
sacrifícios aos Estados, alguns muito mais pobres do que os da região beneficiada". 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, justifica, a nosso ver, a manutenção dos incentivos com os quais foi 
criada. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26445 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Suprima-se no Substitutivo do Relator ao 
Projeto de Constituição, o artigo 54 das 
Disposições Transitórias, do Título X. 
Justificativa: 

Trata-se de matéria não pertinente ao texto constitucional. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 54 das Disposições Transitórias, que mantém a Zona 
Franca de Manaus por prazo indeterminado. 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída através do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
aconselha a sua manutenção. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27124 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprimir o § 1o, do art. 54 das Disposições 
Transitórias. 
Justificativa: 

A Zona Franca de Manaus foi concebida como área de incentivos fiscais para permitir o desenvolvimento e a 
integração nacional da Amazônia Ocidental ao restante do País. 
Atualmente já podemos entender que esteja a Zona Franca de Manaus consolidada como polo de 
desenvolvimento, não mais se justificando a manutenção de benefícios fiscais que imponham sacrifícios aos 
Estados, alguns muito mais pobres que os da região beneficiada. 
Justificar-se-ia, talvez, que a União mantivesse os benefícios que vem concedendo, todavia, os Estados não 
estão mais financeiramente em condições de suportar tal ônus, que ora se busca eternizar sem qualquer 
justificativa quer de natureza econômica, quer de natureza social. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do § 1o. do artigo 54 das Disposições Transitórias, que prevê a 
manutenção dos incentivos fiscais concedidos pelo Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, que instituiu 
a Zona Franca de Manaus. Entende, o eminente Constituinte que, estando já consolidada a Zona Franca de 
Manaus como polo de desenvolvimento, não mais se justifica "a manutenção de benefícios fiscais que imponham 
sacrifícios aos Estados, alguns muito mais pobres do que os da região beneficiada". 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, justifica, a nosso ver, a manutenção dos incentivos com os quais foi 
criada. 
Pela rejeição 
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   EMENDA:27206 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   

   Modificar, no texto do Substitutivo do 
Relator, o posicionamento dos assuntos, passando 
para o Título VIII, Capítulo I, o conteúdo 
constante dos atuais Art. 54 e 55, e seus 
respectivos parágrafos, das Disposições 
Transitórias, passando a ser os Art. 245 e 246, 
renumerando-se os demais. 
Justificativa: 

Trata-se de assunto de caráter permanente. Daí porque não ser aconselhável ficar nas Disposições Transitórias. 
Parecer:   

   O autor da presente Emenda pretende fazer constar os atuais artigos 54 e 55 com seus respectivos 
parágrafos, das "Disposições Transitórias", no Título VIII, Capítulo II, passando a ser os artigos 245 e 246, 
renumerando-se os demais. 
Segundo o ilustre Constituinte, trata-se de matéria de caráter permanente. 
Temos que o preceito do Art. 54 acha-se bem localizado N. Substitutivo, ao passo que o artigo seguinte deverá 
ser suprimido do novo articulo que oferecemos à Comissão. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27253 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprime-se o Art. 54 e seus parágrafos das 
Disposições Transitórias. 
Justificativa: 

É inadmissível nas Disposições Transitórias de uma Constituição e manutenção de normas permanentes. 
Parecer:   

   O autor da Emenda pretende suprimir o Art. 54 e seus parágrafos, das "Disposições Transitórias", por entender 
ser inadmissível constar nelas caráter permanente. 
O preceito em tela visa a melhor esclarecer o tema não deixando dúvida quanto à manutenção da Zona Franca 
de Manaus. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27284 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA 
Dispositivo Emendado: Artigo 54 das 
Disposições Transitórias 
Suprima-se o artigo 54 e seus parágrafos, das 
Disposições Transitórias, do Substitutivo do 
Relator, ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

É ponto pacífico que a Região Amazônica ainda necessita de sua “zona franca” e dos incentivos fiscais, a ela 
inerentes, a fim de alcançar o progresso, por todos desejado. 
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Entretanto, se cabe o disciplinamento dessa matéria, deve ser ele remetido à lei ordinária, nunca permanecer na 
Constituição. 
Além do mais, deixar expresso na Carta Magna que a Zona Franca de Manaus, bem como os incentivos, serão 
mantidos por prazo indeterminado, é ir contra a livre iniciativa, consagrando a concorrência desleal, que se 
positivará, quando a Região Amazônica alcance um estágio de progresso que lhe permita prescindir tanto da 
Zona Franca, como dos supracitados favores legais. 
O assunto, sendo regulado por lei ordinária, permitirá ao Governo, de determinada época, decidir sobre a 
conveniência ou não, da dilatação dos referidos incentivos fiscais. 
Assim, sendo assunto para ser disciplinado por lei ordinária e, por não ter natureza específica de matéria 
constitucional, sugere-se a supressão integral do sobredito artigo. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 54 das Disposições Transitórias, que mantém a Zona 
Franca de Manaus por prazo indeterminado. 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída através do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
aconselha a sua manutenção. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27698 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA 
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 54 e seus Parágrafos 
Suprima-se o Artigo 54 e seus parágrafos, do 
Título X, do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 

Os dispositivos que propomos suprimir não são matéria constitucional, devendo ser objeto da legislação 
ordinária. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 54 das Disposições Transitórias, que mantém a Zona 
Franca de Manaus por prazo indeterminado. 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída através do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
aconselha a sua manutenção. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29076 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 54 e os seus respectivos 
parágrafos das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 

A matéria é da Lei Complementar (prioridade para regiões carentes ou subdesenvolvidas). 
Parecer:   

Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 54 das Disposições Transitórias, que mantém a Zona Franca 
de Manaus por prazo indeterminado. 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída através do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
aconselha a sua manutenção. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29916 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Suprima-se o § 1o. do artigo 54 das 
disposições transitórias. 
Justificativa: 

A Zona Franca de Manaus foi concebida como área de incentivos fiscais para permitir o desenvolvimento e a 
integração nacional da Amazônia Ocidental ao restante do País. 
Atualmente já podemos entender que esteja a Zona Franca de Manaus consolidada como polo de 
desenvolvimento, não mais se justificando a manutenção de benefícios fiscais que imponham sacrifícios aos 
Estados, alguns muito mais pobres que os da região beneficiada. 
Justificar-se-ia, talvez, que a União mantivesse os benefícios que vem concedendo, todavia, os Estados não 
estão mais financeiramente em condições de suportar tal ônus, que ora se busca eternizar sem qualquer 
justificativa quer de natureza econômica, quer de natureza social. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do § 1o. do artigo 54 das Disposições Transitórias, que prevê a 
manutenção dos incentivos fiscais concedidos pelo Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, que instituiu 
a Zona Franca de Manaus. Entende, o eminente Constituinte que, estando já consolidada a Zona Franca de 
Manaus como polo de desenvolvimento, não mais se justifica "a manutenção de benefícios fiscais que imponham 
sacrifícios aos Estados, alguns muito mais pobres do que os da região beneficiada". 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, justifica, a nosso ver, a manutenção dos incentivos com os quais foi 
criada. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30699 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Dispositivo Emendado - Art. 54 e 55 das 
Disposições Transitórias 
Suprimir o Artigo 54 e seus parágrafos e o 
artigo 55 e o seu parágrafo único. 
Justificativa: 

Ambas as matérias em tela não podem ser consideradas matérias constitucionais se caracterizada a sua 
inscrição na Constituição, como um ato de oportunidade regional que deve ser, a todo custo, recusado e até 
impedido de fazer parte do corpo constitucional. 
Parecer:   

      Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 55 e das Disposições Transitórias. O primeiro mantém a 
Zona na Franca de Manaus e os seus incentivos; o segundo institui a Superintendência da Amazônia Ocidental 
(SUDAMOC), por desmembramento da SUDAM. 
A Zona Franca de Manaus foi instituída para conseguir-se a efetiva integração da Amazônia ao desenvolvimento 
nacional. 
Esse objetivo, embora alcançado, não afasta a necessidade de consolidação e expansão da região amazônica 
integrada ao desenvolvimento nacional, mantida a Zona Franca como importante e permanente polo de 
irradiação e até mesmo de sustentação do desenvolvimento, que exige, sempre, a conquista de novas fronteiras. 
Quanto ao desdobramento da Zona Franca, com a criação da SUDAMOC, que a Emenda quer suprimir, 
realmente, convém seja objeto de melhor análise, por isso que a supressão do artigo 55 é aconselhável. 
Pela aprovação. 
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:31076 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
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Texto:   

   Emenda Supressiva 
Art. 54 - § 1o., 2o. e 3o. - Disposições 
transitórias, Título X. 
"Art. 54 - É mantida a Zona Franca de Manaus, 
com as suas características de área de livre 
comércio de exportação e importação e de 
incentivos fiscais, por prazo indeterminado." 
§ 1o. - Ficam mantidos em todos os seus 
termos, os incentivos fiscais concedidos pelo 
Decreto-Lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
que instituiu a Zona Franca de Manaus. 
§ 2o. - As quotas, em estrangeira, para 
efeitos de importação a serem efetuadas na Zona 
Franca de Manaus, serão automaticamente liberadas 
no início do exercício de cada ano e em valor 
nunca inferior ao de exercício anterior, 
independentemente de quaisquer atos prévios. 
§ 3o. - A política industrial constante da 
legislação vigente e que disciplina aprovação de 
projetos na Zona Franca de Manaus não poderá 
sofrer mutações, salvo por lei federal." 
Justificativa: 

Este dispositivo deve ser totalmente suprimido, uma vez que cria privilégios e denuncia a falta de isenção do 
relator do projeto, cabendo sua regulamentação por lei ordinária. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 54 das Disposições Transitórias, que mantém a Zona 
Franca de Manaus por prazo indeterminado. 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída através do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
aconselha a sua manutenção. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31501 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Suprima-se o § 1o. do Art. 54 das Disposições 
Transitórias, renumerando-se o parágrafo seguinte: 
Justificativa: 

A Zona Franca de Manaus foi concebida como área de incentivos fiscais para permitir o desenvolvimento e a 
integração nacional da Amazônia Ocidental ao restante do País. 
Atualmente já podemos entender que esteja a Zona Franca de Manaus consolidada como polo de 
desenvolvimento, não mais se justificando a manutenção de benefícios fiscais que imponham sacrifícios aos 
Estados, alguns muito mais pobres que os da região beneficiada. 
Justificar-se-ia, talvez, que a União mantivesse os benefícios que vem concedendo, todavia, os Estados não 
estão mais financeiramente em condições de suportar tal ônus, que ora se busca eternizar sem qualquer 
justificativa quer de natureza econômica, quer de natureza social. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do § 1o. do artigo 54 das Disposições Transitórias, que prevê a 
manutenção dos incentivos fiscais concedidos pelo Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, que instituiu 
a Zona Franca de Manaus. Entende, o eminente Constituinte que, estando já consolidada a Zona Franca de 
Manaus como polo de desenvolvimento, não mais se justifica "a manutenção de benefícios fiscais que imponham 
sacrifícios aos Estados, alguns muito mais pobres do que os da região beneficiada". 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, justifica, a nosso ver, a manutenção dos incentivos com os quais foi 
criada. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31540 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA 
Modifique-se a redação do artigo 54 do Título 
das "Disposições Transitórias do Projeto de 
Constituição, para a seguinte: 
"Art. 54 - É mantida a Zona Franca de Manaus, 
com suas características de área de livre comércio 
de exportação e importação e de incentivos 
fiscais, independentemente de qualquer 
prorrogação. 
§ 1o. - Ficam mantidos, em todos os seus 
termos, os incentivos fiscais concedidos pelo 
Decreto-Lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
que instituiu a Zona Franca de Manaus, bem como o 
Decreto no. 92.560, de 16 de abril de 1986, que 
prorrogou o prazo de sua vigência. 
§ 2o. - As quotas, em moeda estrangeira, para 
efeito de importação a serem efetuadas na Zona 
Franca de Manaus, serão automaticamente liberadas 
no início do exercício de cada ano e em valor 
nunca inferior ao do exercício anterior, 
independentemente de quaisquer atos prévios. 
§ 3o. - A política industrial constante da 
legislação vigente e que disciplina aprovação de 
projetos na Zona Franca de Manaus não poderá 
sofrer mutações, salvo por lei federal. 
Justificativa: 

A presente emenda visa eliminar, do texto do dispositivo sob enfoque, a expressão “por prazo indeterminado”, 
colocando em seu lugar a expressão “independentemente de qualquer prorrogação”, por, a meu sentir, se ajustar 
melhor ao objetivo que se persegue. 
No mais, a presente emenda visa manter, também, os termos do Decreto nº 92.560, de 16 de abril de 1986, que 
prorrogou o prazo de vigência inicial da Zona Franca de Manaus até o ano de 2007. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, nova redação ao artigo 54 das Disposições Transitórias. 
A nosso ver, a redação do projeto adequa-se melhor aos objetivos da Zona Franca de Manaus. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31699 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Suprima-se o § 1o.do art. 54 das disposições 
transitórias. 
Justificativa: 

A Zona Franca de Manaus foi concebida como área de incentivos fiscais para permitir o desenvolvimento e a 
integração nacional da Amazônia ocidental ao restante do País. 
Atualmente já podemos entender que esteja a Zona Franca de Manaus consolidada como polo de 
desenvolvimento, não mais se justificando a manutenção de benefícios fiscais que imponham sacrifícios aos 
Estados, alguns muito mais pobres que os da região beneficiada. 
Justificar-se-ia, talvez, que a União mantivesse os benefícios que vem concedendo, todavia, os Estados não 
estão mais financeiramente em condições de suportar tal ônus, que ora se busca eternizar sem qualquer 
justificativa quer de natureza econômica, quer de natureza social. 
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Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 54 das Disposições Transitórias, que mantém a Zona 
Franca de Manaus por prazo indeterminado. 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída através do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
aconselha a sua manutenção. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31864 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 54 e respectivos parágrafos 
das Disposições Transitórias do Substitutivo do 
Relator. 
Justificativa: 

O Art. 54 do Substitutivo mantém a Zona Franca de Manaus com suas características, os incentivos fiscais da 
legislação (§ 1º). a liberação automática das quotas de importação (§ 2º) e a imutabilidade da política industrial 
vigente (§ 3º). 
Ora, a matéria é evidentemente legal. Como a Constituição tem vocação de permanência, essa imutabilidade 
relativamente à Zona Franca importa uma limitação grave aos poderes do Congresso e do Governo na condução 
dos negócios públicos do País. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 54 das Disposições Transitórias, que mantém a Zona 
Franca de Manaus por prazo indeterminado. 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída através do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
aconselha a sua manutenção. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31868 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 54 das Disposições 
Transitórias do Substitutivo ao Projeto de 
Constituição, elaborado pelo Relator da Comissão 
de Sistematização. 
Justificativa: 

O art. 54 do Ato das Disposições Transitórias mantém a Zona Franca de Manaus com as suas características de 
área de livre comércio de exportação e importação e de incentivos fiscais, por prazo indeterminado. 
Estabelecido como está, que a manutenção é por prazo indeterminado, não caberia constar de Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
Por outro lado, é inegável que o nível de regulação jurídica da matéria é infraconstitucional. Da Constituição, 
como disposições permanentes, já constam reiteradas determinações, no sentido de corrigir os desequilíbrios 
regionais, inclusive por meio de mecanismos tributários. Nesse sentido, o item I do art. 204, que, ao proibir à 
União instituir tributo que não seja uniforme em todo território nacional, admite a concessão de incentivos fiscais 
destinados a promover o equilíbrio sócio-econômico entre as diferentes regiões do País, os art. 213 e 216, que, 
ao tratarem da entrega dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios, atribuem à lei 
complementar estabelecer normas sobre critérios de rateio dos referidos recursos, objetivando promover o 
equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios. 
Essas as razões da Emenda Supressiva ora proposta. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 54 das Disposições Transitórias, que mantém a Zona 
Franca de Manaus por prazo indeterminado. 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída através do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
aconselha a sua manutenção. 
Pela rejeição. 
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   EMENDA:32159 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Eliminar o artigo 54 das Disposições 
Transitórias. 
Justificativa: 

O art. 54 encontra-se indevidamente colocado nas disposições transitórias, porquanto mantém, por prazo 
indeterminado, a Zona Franca de Manaus. Além disso, mantém, em todos os seus termos, os incentivos fiscais 
concedidos pelo Decreto-lei nº 288/67, o que significa a renúncia, pela União, do direito de revê-los, mediante 
norma infra-constitucional. Por outro lado, obriga a liberação automática das quotas de importação, em valores 
sempre crescentes, sem que seja determinado um limite. Tal como colocado, o dispositivo acarretará renúncia 
de receitas da União e do estado do Amazonas, por prazo indeterminado e sem perspectivas de um 
redirecionamento das atividades industriais desenvolvidas na localidade, além do fato de gerar feudalização dos 
detentores de quotas de importação. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 54 das Disposições Transitórias, que mantém a Zona 
Franca de Manaus por prazo indeterminado. 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída através do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
aconselha a sua manutenção. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32410 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Suprimam-se os art. 54 e 55 e seus parágrafos 
das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 

Ainda que a experiência da Zona Franca de Manaus tenha sido vantajosa para o País, não se justifica a inclusão 
de artigo nas Disposições Transitórias assegurando sua manutenção por tempo indeterminado. 
Da mesma forma, não se justifica o desmembramento da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
por meio de um dispositivo constitucional. 
Parecer:   

      Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 55 e das Disposições Transitórias. O primeiro mantém a 
Zona na Franca de Manaus e os seus incentivos; o segundo institui a Superintendência da Amazônia Ocidental 
(SUDAMOC), por desmembramento da SUDAM. 
A Zona Franca de Manaus foi instituída para conseguir-se a efetiva integração da Amazônia ao desenvolvimento 
nacional. 
Esse objetivo, embora alcançado, não afasta a necessidade de consolidação e expansão da região amazônica 
integrada ao desenvolvimento nacional, mantida a Zona Franca como importante e permanente polo de 
irradiação e até mesmo de sustentação do desenvolvimento, que exige, sempre, a conquista de novas fronteiras. 
Quanto ao desdobramento da Zona Franca, com a criação da SUDAMOC, que a Emenda quer suprimir, 
realmente, convém seja objeto de melhor análise, por isso que a supressão do artigo 55 é aconselhável. 
Pela aprovação. 
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:32653 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Modifique-se a redação do artigo 54 do título 
X das "Disposições Transitórias" do Projeto de 
Constituição, para a seguinte: 
"Art. 54 - É mantida a Zona Franca de Manaus, 
com suas características de área de livre comércio 
de exportação e de importação e de incentivos 
fiscais, independentemente de quaisquer 
prorrogação e restrições contidas nesta 
Constituição. 
§ 1o. - Ficam mantidos, em todos os meus 
termos, os incentivos fiscais concedidos pelo 
Decreto-Lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
que instituiu a Zona Franca de Manaus, bem como o 
Decreto no. 92.560, de 16 de abril de 1986, que 
prorrogou o prazo de sua vigência. 
§ 2o. - As quotas, em moeda estrangeira, para 
efeito de importação a serem efetuadas na Zona 
Franca de Manaus, serão automaticamente liberadas 
no início do exercício de cada ano e em valor 
nunca inferior ao do anterior, sem que dependa de 
quaisquer atos prévios. 
§ 3o. - A política industrial constante da 
legislação vigente, que disciplina aprovação de 
projetos na Zona Franca de Manaus, não poderá 
sofre mutações, salvo por lei federal. 
Justificativa: 

A importância da Zona Franca de Manaus, para o desenvolvimento do Amazonas, da Amazônia e do Brasil, é 
hoje inquestionável e isso é reconhecido pelo próprio Governo brasileiro. 
Não se pode negar que a Zona Franca de Manaus constitui-se no único projeto federal que deu certo no Norte 
Ocidental do País e que está especialmente em razão dos seus altos índices de nacionalização e dos cerca de 
150.000 empregos diretos que oferece respondendo positivamente aos anseios desenvolvimentistas dos povos 
do Amazonas, Acre, Rondônia e do Território de Roraima. 
Os resultados até agora alcançados, através desse poderoso mecanismo de desenvolvimento, dão uma 
dimensão exata do que poderá ser o Norte do país no início do terceiro milênio e foi exatamente em razão do 
sucesso até hoje amealhado pela Zona Franca de Manaus, que o Presidente José Sarney prorrogou o término 
de sua vigência de 1977 para o ano de 2007, através do Decreto nº 92.560, de 16 de abril de 1986. 
Ocorre, entretanto que os inimigos desse projeto, vez por outra, utilizando-se de meios escusos, procuram 
solapar as bases desse instrumento de desenvolvimento, ora levando a notícia de sua extinção, ora promovendo 
divulgações negativas sobre ele, com a finalidade de gerar a insegurança e intranquilidade na consciência dos 
empresários que investiram ou pretende investir naquela área, além de levar o pânico aos trabalhadores que 
labutam nas fábricas, no comércio e no turismo. 
Visando tudo isso é que apresento a presente emenda, com a qual, através da expressão “independentemente 
de quaisquer prorrogações e restrições contidas nesta Constituição”, procuro incrustar a tranquilidade na 
consciência de cada pessoa que tenha, direta ou indiretamente, interessa na Zona Franca de Manaus. 
Nesse sentido é que, no bojo da presente emenda, sugiro também a manutenção do Decreto nº 92.560, de 16 de 
abril de 1986, que prorrogou o prazo de vigência da Zona Franca de Manaus até o ano de 2007. No mais, a 
emenda visa somente melhorar a atual redação do dispositivo sob enfoque. 
Estou convencido de que, esta emenda, que interessa a nós do norte, merecerá o apoio de meus ilustres pares. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, nova redação ao artigo 54 das Disposições Transitórias. 
A nosso ver, a redação do projeto adequa-se melhor aos objetivos da Zona Franca de Manaus. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33528 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
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Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA 
Suprima-se o Art. 54 e seus §§ 1o., 2o. e 
3o., das disposições transitórias. 
Justificativa: 

O Título "Das Disposições Transitórias", no texto constitucional presta-se à consagração de preceitos voltados à 
compatibilização de situações existentes à data da promulgação da nova ordem constitucional, com essa mesma 
ordem. Daí seu caráter exclusivamente circunstancial. 
No caso, o art. 54 e seus §§ excedem a tal escopo. Em verdade consagra-se neles, a perenização de uma 
situação excepcional. Isso ocorre, porque essas práticas - áreas de livre comércio de exportação e importação e 
de incentivos fiscais - são instituídas visando suprir eventuais debilidades, no quadro das políticas comercial e 
tributária. 
Os preceitos cuja supressão é proposta não podem ser transmutados na sua natureza. 
Ademais, além de, no caso, violados os próprios desígnios das disposições transitórias, que se admite possam 
constar do texto constitucional, os preceitos em pauta contêm em si uma evidente suma de contradições. Por um 
lado, paralisam a possibilidade de o Estado, no futuro, variar ou desenvolver políticas públicas com um mínimo 
de flexibilidade; por outro lado, carregam em si a pressuposição de que o estágio de subdesenvolvimento da 
região em pauta é irreversível. 
Parecer:   

   A supressão proposta não atende à Comissão adotada pelo Relator. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33921 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA 
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do art. 54 das 
"DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS" do projeto 
EMENDA 
Dê-se ao § 1o. do art. 54 das "Disposições 
Transitórias" do Projeto, a seguinte redação: 
Art. 54 .................................... 
............................................ 
§ 1o. - Ficam mantidos em todos os seus 
termos, os incentivos fiscais concedidos pelo 
Decreto-Lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
que instituiu a Zona Franca de Manaus, ressalvados 
aqueles instituídos, por lei federal, a setores 
específicos de atividades, que são exclusivos e 
excludentes de outros favores. 
Justificativa: 

Incentivos previstos por lei a setores específicos de atividades – como é o caso da lei nº 7.232/84 (Lei de 
Informática) – são exclusivos e não poderiam conviver, em uma determinada região, sob pena de se constituir 
uma situação monopolística que a lei profliga. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, nova redação ao artigo 54 das Disposições Transitórias. 
A nosso ver, a redação do projeto adequa-se melhor aos objetivos da Zona Franca de Manaus. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34425 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator da 
comissão de sistematização 
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Suprimam-se os arts. 54 e 55 das Disposições 
Transitórias. 
Justificativa: 

Não cabe em Disposições Transitórias criar instituições de caráter permanente. Além disto, o dispositivo fere o 
equilíbrio da Federação ao privilegiar, não mais de forma transitória, uma unidade federada em detrimento das 
outras. 
Um instrumento de política industrial não pode ter caráter rígido, sob a pena de engessar a ação do governo. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 55 e das Disposições Transitórias. O primeiro mantém a 
Zona na Franca de Manaus e os seus incentivos; o segundo institui a Superintendência da Amazônia Ocidental 
(SUDAMOC), por desmembramento da SUDAM. 
A Zona Franca de Manaus foi instituída para conseguir-se a efetiva integração da Amazônia ao desenvolvimento 
nacional. 
Esse objetivo, embora alcançado, não afasta a necessidade de consolidação e expansão da região amazônica 
integrada ao desenvolvimento nacional, mantida a Zona Franca como importante e permanente polo de 
irradiação e até mesmo de sustentação do desenvolvimento, que exige, sempre, a conquista de novas fronteiras. 
Quanto ao desdobramento da Zona Franca, com a criação da SUDAMOC, que a Emenda quer suprimir, 
realmente, convém seja objeto de melhor análise, por isso que a supressão do artigo 55 é aconselhável. 
Pela aprovação. 
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24272 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado: Título X, Disposições 
Transitórias. 
O Título X, Disposições Transitórias do 
Substitutivo do Relator, constituindo-se ato 
separado da Constituição, passa a ter a seguinte 
redação: 
"Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias 
[...] 
Art. 59. É mantida a Zona Franca de Manaus, 
com as suas características de área de livre 
comércio de exportação e importação e de 
incentivos fiscais, por prazo indeterminado. 
§ 1o. Ficam mantidos em todos os seus 
termos, os incentivos fiscais concedidos pelo 
Decreto-Lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
que instituiu a Zona Franca de Manaus. 
§ 2o. As quotas, em Moeda estrangeira, para 
efeitos de importação a serem efetuadas na Zona 
Franca de Manaus serão automaticamente liberadas 
no início do exercício de cada ano e em valor 
nunca inferior ao do exercício anterior, 
independentemente de quaisquer atos prévios. 
§ 3o. A política industrial constante da 
legislação vigente e que disciplina aprovação de 
projetos na Zona Franca de Manaus não poderá 
sofrer mutações, salvo por lei federal. 
[...] 
Justificativa: 

Integrar uma Nação cujos fundamentos básicos sejam inspirados no Cristianismo, no Humanismo e na 
Democracia, é o ideal supremo de todos. 
Esta emenda faz parte do Substitutivo apresentado pelo autor ao Plenário e ao Partido Democrata Cristão, sob a 
denominação de “PROJETO APOLO”, desmembrado em doze emendas, cada um relativa a um Título, para um 
possível aproveitamento pelo nobre Relator. 
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O objetivo maior, no entanto, é o de contribuir para a elaboração de uma nova CARTA MAGNA que corresponda 
às expectativas da Nação. 
As mudanças introduzidas são, ainda, do autor. 
Parecer:   

   Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições Transitórias. 
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e outros, ainda,  
suprimem regras nele contidas. 
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor. 
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar dispositivos 
necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas no tempo e de 
relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar os dispositivos que 
constam do Substitutivo que vamos apresentar. 
   
   EMENDA:32805 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   TÍTULO X 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
TÍTULO X 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
[...] 
Art. 41 - É mantida a Zona Franca de Manaus, 
com as suas características de área de livre 
comércio de exportação e importação e de 
incentivos fiscais, por prazo indeterminado. 
§ 1o. - Ficam mantidos em todos os seus 
termos, os incentivos fiscais concedidos pelo 
Decreto-Lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
que instituiu a Zona Franca de Manaus. 
§ 2o. - As quotas, em moeda estrangeira, para 
efeitos de importação a serem efetuadas na Zona 
Franca de Manaus, serão automaticamente liberadas 
no exercício de cada ano e em valor nunca inferior 
ao do exercício anterior, independentemente de 
quaisquer atos previstos. 
§ 3o. - A política industrial constante da 
Legislação vigente e que discipline aprovação de 
projetos na Zona Franca de Manaus não poderá 
sofrer mutações, salvo por lei federal. 
[...] 
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 as usa força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das minúcias casuísticas, e, 
muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de matéria-prima ideológica 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos apenas 
desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova 
consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e reguladoras às leis 
complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade – a 
liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tripartição dos poderes, e uma Ordem 
Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um 
renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, ascender a níveis de vida 
mais elevados. 
Parecer:   

   Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições Transitórias. 
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e outros, ainda,  
suprimem regras nele contidas. 
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É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor. 
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar dispositivos 
necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas no tempo e de 
relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar os dispositivos que 
constam do Substitutivo que vamos apresentar. 
   
   EMENDA:34004 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Título X 
Disposições Transitórias 
[...] 
Art. 54 - É mantida a Zona Franca de Manaus, 
com as suas características de área de livre 
comércio de exportação e importação e de 
incentivos fiscais, na forma da lei. 
[...] 
Justificativa: 

As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de mérito do tema, 
as aspirações sociais do povo brasileiro e a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados, tento em vista o 
Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   

   Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições Transitórias. 
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e outros, ainda,  
suprimem regras nele contidas. 
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor. 
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar dispositivos 
necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas no tempo e de 
relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar os dispositivos que 
constam do Substitutivo que vamos apresentar. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:02045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS. 
Dê-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, a seguinte redação: 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS 
[...] 
Art. 34. É mantida a Zona Franca de Manaus, com as suas características de área de livre comércio de 

exportação e importação e de incentivos fiscais, sendo desnecessário qualquer ato administrativo ou legislativo 
para prorrogações. 
Parágrafo único. Somente por lei federal poderá ser modificada a política industrial que disciplina a aprovação de 
projetos na Zona Franca de Manaus. 
[...] 

Assinaturas  
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1. Bonifácio de Andrade 

2. Carlos Sant’anna 

3. Délio Braz 

4. Gilson Machado 

5. Nabor Júnior 

6. Geraldo Fleming 

7. Osvaldo Sobrinho 

8. Osvaldo Coelho 

9. Hilário Braun 

10. Edivaldo Motta 

11. Paulo Zarzur (Em 

Apoiamento) 

12. Nilson Gibson 

13. Milton Reis 

14. Marcos Lima 

15. Milton Barbosa 

16. Daso Coimbra 

17. João Resek 

18. Roberto Jeffereson 

19. João Menezes 

20. Vingt Rosado 

21. Cardoso Alves 

22. Paulo Roberto 

23. Lourival Batista 

24. Rubem Branquinho 

25. Cleonâncio Fonseca 

26. Fernando Gomes 

27. Agripino de Oliveira 

Lima 

28. Narciso Mendes 

29. Marcondes Gadelha 

30. Mello Reis 

31. Arnold Fioravante 

32. Jorge Arbage 

33. Chagas Duarte  

34. Álvaro Pacheco  

35. Felipe Mendes 

36. Alysson Paulinelli 

37. Aloysio Chaves 

38. Sotero Cunha 

39. Messias Góis 

40. Gastone Righi 

41. Dirce Tutu Quadros 

42. José Elias Murad 

43. Mozarildo Cavalcanti 

44. Flávio Rocha 

45. Gustavo de Faria 

46. Flávio Palmier da 

Veiga 

47. Gil César 

48. João da Mata 

49. Dinísio Hage 

50. Leopoldo Peres 

51. Expedito Machado 

52. Manoel Viana 

53. Mário Bouchardet 

54. Melo Freire 

55. Leopoldo Bessone 

56. Aloísio Vasconcelos 

57. Roberto Torres 

58. Arnaldo Faria de Sá 

59. Amaral Netto 

60. Antônio Salim Curiati 

61. José Luiz Maia 

62. Carlos Virgílio 

63. Ezio Ferreira  

64. Sadie Hauache 

65. José Dutra 

66. Carrel Benevides 

67. Joaquim Sucena (Em 

Apoiamento) 

68. Luiz Marques 

69. Orlando Bezerra 

70. Furtado Leite 

71. Siqueira Campos  

72. Aluízio Campos 

73. Eunice Michilis  

74. Samir Achoa 

75. Maurício Nasser 

76. Mauro Sampaio 

77. Stélio Dias 

78. Airton Cordeiro 

79. José Carmargo 

80. Matos Leão 

81. José Tinoco 

82. João Castelo 

83. Guilherme Palmeira 

84. Ismael Wanderley 

85. Antônio Câmara 

86. Henrique Eduardo 

Alves 

87. Djenal Gonçalves 

88. José Egreja 

89. Ricardo Izar 

90. Afif Domingos 

91. Jayme Paliarin 

92. Delfim Netto 

93. Farabulini Júnior 

94. Fausto Rocha 

95. Tito Costa 

96. Caio Pompeu 

97. Felipe Cheidde 

98. Virgílio Galassi 

99. Manoel Moreira 

100. Victor Fontana 

101. Orlando Pacheco 

102. Ruberval Pilotto 

103. Jorge Bornhausen 

104. Alexandre Puzyna 

105. Artenir Werner 

106. Cláudio Ávila 

107. José Agripino 

108. Divaldo Suruagy 

109. Rosa Prata 

110. Mário de Oliveira 

111. Sílvio de Abreu 

112. Luiz Leal 

113. Genésio Bernardino 

114. Alfredo Campos 

115. Theodoro Mendes 

116. Amilcar Moreira 

117. Oswaldo Almeida 

118. Ronaldo Carvalho 

119. José Freire 

120. José Mendonça Bezerra 

121. José Lourenço 

122. Vinicius Cansanção 

123. Ronaro Corrêa 

124. Paes Landim 

125. Alércio Dias 

126. Mussa Demes 

127. Jessé Freire 

128. Gandi Jamil 

129. Alexandre Costa 

130. Albérico Cordeiro 

131. Iberê Ferreira 

132. José Santana de 

Vasconcellos 

133. Christovam Chiaradia 

134. Oscar Corrêa 

135. Maurício Campos 

136. Asdrubal Bentes 

137. Jarbas Passarinho 

138. Gerson Peres 

139. Carlos Vinagre 

140. Fernando Velasco 

141. Arnaldo Moraes 
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142. Fausto Fernandes  

143. Domingos Juvenil 

144. José Elias 

145. Rodrigues Palma  

146. Levy Dias 

147. Rubem Figueiró 

148. Rachid Saldanha Derzi 

149. Ivo Cersósimo 

150. João Lobo 

151. Inocêncio Oliveira 

152. Salatiel Carvalho 

153. José Moura 

154. Marco Maciel 

155. José Mendonça Bezerra 

156. Ricardo Fiuza 

157. Paulo Marques 

158. Telmo Kirst 

159. Darcy Pozza 

160. Arnaldo Prieto 

161. Osvaldo Bender 

162. Adylson Motta 

163. Paulo Mincarone 

164. Adrioaldo Streck 

165. Victor Faccioni 

166. Luis Roberto Ponte 

167. João de Deus Antunes 

168. Matheus Iensen 

169. Antônio Ueno 

170. Dionísio Dal Prá 

171. Jacy Scanagatta 

172. Basílio Vilani 

173. Osvaldo Trevisan 

174. Renato Johnsson 

175. Ervin Bonkoski 

176. Jovanni Masini 

177. Paulo Pimentel 

178. José Carlos Martin 

179. Arolde de Oliveira 

180. Rubem Medina 

181. Francisco Sales 

182. Assis Canuto 

183. Chagas Neto 

184. José Viana 

185. Lael Varella 

186. Denisar Arneiro 

187. Jorge Leite 

188. Aloisio Teixeira 

189. Roberto Augusto 

190. Messias Soares 

191. Dalton Canabrava 

192. Merluce Pinto 

193. Ottomar Pinto 

194. Olavo Pires 

195. Sergio Werneck 

196. Raimundo Rezende 

197. José Geraldo 

198. Alvaro Antonio 

199. Irapuan Costa Junior 

200. Roberto Balestra 

201. Luiz Soyer 

202. Naphtali Alves Souza 

203. Jalles Fontoura 

204. Paulo Roberto Cunha 

205. Pedro Canedo 

206. Lucia Vania 

207. Nion Albernaz 

208. Fernando Cunha 

209. Antonio de Jesus 

210. Luiz Eduardo  

211. Eraldo Tinoco 

212. Benito Gama 

213. Jorge Viana 

214. Angelo Magalhães 

215. Max Rosenmann 

216. Leur Lomanto 

217. Jonival Lucas 

218. Sergio Brito 

219. Waldeck Ornelas 

220. Francisco Benjamin 

221. Etevaldo Nogueira 

222. João Alves 

223. Francisco Diogenes 

224. Antonio Carlos Mendes 

Thame 

225. Jairo Carneiro 

226. José Lins 

227. Rita Furtado 

228. Jairo Azi 

229. Fabio Raunhetti 

230. Feres Nader 

231. Eduardo Moreira 

232. Manoel Ribeiro 

233. José Melo 

234. Jesus Tajra 

235. Aecio de Borba 

236. Bezerra de Melo 

237. Nyder Barbosa 

238. Pedro Ceolin 

239. Homero Santos 

240. Chico Humberto 

241. Osmundo Rebouças 

242. Enoc Vieira 

243. Joaquim Haichel 

244. Edison Lobão 

245. Vitor Trovão 

246. Onofre Correa 

247. Alberico Filho 

248. Vieira da Silva 

249. Costa Ferreira 

250. Elieser Moreira 

251. José Teixeira 

252. Julio Campos 

253. Ubiratan Spinelli 

254. Jonas Pinheiro 

255. Louremberg Nunes 

Rocha 

256. Roberto Campos 

257. Cunha Bueno 

258. Francisco Carneiro 

259. Meira Filho 

260. Marcia Kubistschek 

261. Annibal Barcellos 

262. Geovani Borges 

263. Eraldo Trindade 

264. Antonio Ferreira 

265. Maria Lucia 

266. Maluly Neto 

267. Carlos Alberto 

268. Gidel Dantas 

269. Adauto Pereira 

270. José Carlos Coutinho 

271. Wagner Lago 

272. João Machado 

Rolemberg 

273. Odacir Soares 

274. Mauro Miranda 

275. Sarney Filho 

276. Cesar Cals Neto 

277. Osmar Leitão 

278. Simão Sessin 

279. Miraldo Gomes 

280. Antonio Carlos Franco 

281. Franciscos Coelho 

282. Francisco Rolemberg 

283. Albano Franco  

284. Erico Pegoraro 

285. Carlos de Carli 
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286. Evaldo Gonçalves 287. Raimundo Lira  

Justificativa:   

   Os dispositivos acima contém matéria de adaptação das normas constitucionais permanentes às situações jurídicas anteriores 
da emenda nº 1 à Constituição de 1967 ao novo cenário de direito instituído pela Constituição que deverá ser promulgada. 
São providências legais de ordem peculiar em que, por diversos meios, o constituinte procura corresponder aos anseios das 
diversas camadas sociais nessa fase de transformação legal. Merece, por estas razões, o apoio do Plenário. 

Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. No mérito, opino pela aprovação, nos 
termos da emenda "Centrão". 
PELA APROVAÇÃO:  
Art. 1º ("caput"); Art. 2º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 3º ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 4º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; Art. 
5º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 6º ("caput"), incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; Art. 8º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 9º 
("caput"); Art. 10 (“caput” ) , Parágrafo único; Art. 11 ("caput"); Art. 12 ("caput"), § 1º, incisos I e II, alíneas "a", "b" e "c", §§ 2º, 3º, 
4º e 5º; Art. 13 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III, IV e V, § 2º, incisos I, II e III; Art. 14 ("caput"); Art. 15 ("caput"), Parágrafo único; Art. 
16 ( "caput" ), incisos I e II, §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 17; Art. 18 ("caput"); Art. 20 ("caput"), Parágrafo único; Art. 22 ("caput"); 
Parágrafo único do Art. 23; Art. 24 ("caput"); Art. 25 ("caput"); Art. 26 ("caput"); Art. 27 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 28 ("caput"); Art. 29 
("caput"); Art. 32 ("caput"); Art. 33 ("caput"); Art. 34 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 36 ("caput"); Art. 37 ("caput"); Art. 38 
("caput"), §§ 12, 22 e 32; Art. 39 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 40 ("caput"); Art. 41 ("caput"); Art. 42 ("caput"); Art. 43 ("caput"); Art. 
44 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 47 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 48 ("caput"); Art. 49 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 50 
("caput"); Art. 51 ("caput"); Art. 52 ("caput"); Art. 53 ("caput") e seu Parágrafo único; Arte 55 ("caput"); Arte 56 ("caput"); Arte 57 
("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 58 ("caput"); Art. 60 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 61 ("caput"); Art. 62 ("caput"); Art. 63 ("caput"); 
Art. 64 ("caput"); Art. 65 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 68 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 69 ("caput"); Art. 71 ("caput"); 
Art. 72 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO:  
§ 6º do Art. 6º (Emenda nº 739-2, Lourival Baptista); Art. 7º ("caput"); § 1º do Art. 11 (Emenda nº 1901-3, Genebaldo Correia); Art. 
17 ("caput"), § 22; Arte 19 ("caput”); Art. 21 “caput"); Art. 23 (“caput”); § 22 do Art. 27; Art. 30 ("caput"); Art. 31 ("caput"); Art. 35 
("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º (Emenda nº 73-8, Cunha Bueno); Art. 44 ("caput") (Emenda n º 1942-1, Mário Covas); Art. 45 ("caput"), 
§§ 1º e 2º (Emenda nº 1943, Mário Covas); Art. 54 ("caput”) (Emenda nº 754-6, Jarbas Passarinho); Art. 59 ( "caput n) (Emenda nº 
14-2, Valmir Campelo); Art. 66 ( "caput "); Art. 67 ("caput"). 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00037 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CRISTINA TAVARES (PSDB/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Suprima-se o Artigo 45 e parágrafo único das 
Disposições Transitórias. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Objetiva a Autora suprimir o art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
A eliminação desse artigo perpetuará o problema de insegurança para os investidores da Zona Franca de Manaus. 
O motivo de sua inserção no texto constitucional é justamente o de traçar uma diretriz para as empresas interessadas em 
colaborar com o desenvolvimento daquela região. 
A manutenção desse dispositivo já foi objeto de amplo acordo em 1o. Turno e constitui um importante fator de 
progresso para a Região Amazônica. 
Somos, pois, pela rejeição. 
 

 

___________________________________________________________________ 
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Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT da 
Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a 
data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


