
 

  

Art. 35 ADCT 
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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. 35. O disposto no art. 165, § 7º, será cumprido de forma progressiva, no prazo 

de até dez anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em 

razão proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio 1986-87. 

      § 1º Para aplicação dos critérios de que trata este artigo, excluem-se das 

despesas totais as relativas: 

      I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual; 

      II - à segurança e defesa nacional; 

      III - à manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal; 

      IV - ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário; 

      V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público federal. 

      § 2º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, I 

e II, serão obedecidas as seguintes normas: 

      I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício 

financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro 

meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para 

sanção até o encerramento da sessão legislativa; 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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      II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses 

e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento do primeiro período da sessão legislativa; 

      III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses 

antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento da sessão legislativa. 

 

  

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 

 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão do Orçamento e Fiscalização Financeira está 
disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b 

 

3 – Subcomissões temáticas 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

                                                      
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 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
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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4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - V 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Não foram localizadas emendas. 

. 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 50 - O cumprimento progressivo do disposto no § 3º do art. 31 será feito no 

prazo de dez anos, com base no crescimento real da despesa de custeio e de 

investimentos, distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas de forma 

proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio de 1986 e 1987.  

Parágrafo único. Para aplicação dos critérios de que trata este artigo excluem-se, 

das despesas totais, as relativas:  

I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual de investimentos;  

II - à segurança e defesa nacional;  

III - à manutenção dos órgãos federais sediados no Distrito Federal;  

IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário; e  

V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo poder público federal. 

 

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. Durante a votação, foi aprovada, com nova redação, a Emenda 

nº 604, que incluiu o artigo 50 nas disposições transitórias (a partir da p. 359). 

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 

Art. 468 - O cumprimento progressivo do disposto no § 3º do art. 292 será feito no 

prazo de dez anos, com base no crescimento real da despesa de custeio e de 

investimentos, distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas de forma 

proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio de 1986 e 1987.  

Parágrafo único. Para aplicação dos critérios de que trata este artigo excluem-se, 

das despesas totais, as relativas:  

I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual de investimentos;  

II - à segurança e defesa nacional;  

III - à manutenção dos órgãos federais sediados no Distrito Federal;  

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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IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário; e  

V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo poder público federal. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 463 - O cumprimento do disposto no § 3º do art. 287 será feito de forma 

progressiva no prazo de dez anos, com base no crescimento real da despesa de 

custeio e de investimentos, distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas de 

forma proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio de 1986 a 

1987.  

Parágrafo único. Para aplicação dos critérios de que trata este artigo excluem-se, 

das despesas totais, as relativas:  

I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual de investimentos;  

II - à segurança e defesa nacional;  

III - à manutenção dos órgãos federais sediados no Distrito Federal;  

IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União e ao Judiciário; e  

V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo poder público federal. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 23 (ADCT) - O cumprimento do disposto no parágrafo 5º do artigo 220 será 

feito de forma progressiva no prazo de dez anos, com base no crescimento real da 

despesa de custeio e de investimentos, distribuindo-se entre as regiões 

macroeconômicas de forma proporcional à população, a partir da situação verificada 

no biênio de 1986 a 1987.  

Parágrafo único - Para aplicação dos critérios de que trata este artigo excluem-se, 

das despesas totais, as relativas:  

I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual de investimentos;  

II - à segurança e defesa nacional;  

III - à manutenção dos órgãos federais sediados no Distrito Federal;  

IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União e ao Judiciário; e  

V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo poder público federal.  

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 15  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

Art. 22 (ADCT) - O cumprimento do disposto no parágrafo 5º do artigo 186 será 

feito de forma progressiva no prazo de até dez anos, com base no crescimento real 

da despesa de custeio e de investimentos, distribuindo-se entre as regiões 

macroeconômicas de forma proporcional à população, a partir da situação verificada 
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no biênio de 1986 a 1987.  

Parágrafo único - Para aplicação dos critérios de que trata este artigo excluem-se, 

das despesas totais, as relativas:  

I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual;  

II - à segurança e defesa nacional;  

III - à manutenção dos órgãos federais sediados no Distrito Federal;  

IV - ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Constas da União e ao Poder Judiciário;  

V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público federal. 

 

Art. 23 (ADCT) - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o § 7º 

do artigo 186 serão obedecidas as seguintes normas:  

I - o projeto do plano plurianual, com vigência até o final do primeiro exercício 

financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro 

meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para 

sanção até o encerramento da sessão legislativa;  

II - o projeto da lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e 

meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento do primeiro período da sessão legislativa;  

III - o projeto referente aos orçamentos da União será encaminhado até quatro 

meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até 

o encerramento da sessão legislativa. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 14 (ADCT). O cumprimento do disposto no artigo 194, § 5º, será feito de forma 

progressiva no prazo de até dez anos, com base no crescimento real da despesa de 

custeio e de investimentos, distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas de 

forma proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio 1986-1987.  

§ 1º Para aplicação dos critérios de que trata este artigo excluem-se das despesas 

totais as relativas:  

I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual;  

II - à segurança e defesa nacional;  

III - à manutenção dos órgãos federais sediados no Distrito Federal;  

IV - ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário;  

V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público federal.  

§ 2º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 194, § 7º, 

serão obedecidas as seguintes normas:  

I - o projeto do plano plurianual, com vigência até o final do primeiro exercício 

financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro 

meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para 

sanção até o encerramento da sessão legislativa;  

II - o projeto da lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e 

meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento do primeiro período da sessão legislativa;  

III - o projeto referente aos orçamentos da União será encaminhado até quatro 
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meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até 

o encerramento da sessão legislativa. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 7. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2045, art. 13. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque/fusão de Emendas, resultante de acordo de Lideranças. 

A fusão foi aprovada, alterando o caput do artigo 14.  

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

p. 11535. 

 

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

2º) 

Art. 40 (ADCT). O disposto no art. 171, § 7º, será cumprido de forma progressiva, no 

prazo de até dez anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões 

macroeconômicas em razão proporcional à população, a partir da situação verificada 

no biênio 1986-87.  

§ 1º Para aplicação dos critérios de que trata este artigo, excluem-se das despesas 

totais as relativas:  

I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual;  

II - à segurança e defesa nacional;  

III - à manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal;  

IV - ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário;  

V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público federal.  

§ 2º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 171, § 9º, I e 

II, serão obedecidas as seguintes normas:  

I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício 

financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro 

meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para 

sanção até o encerramento da sessão legislativa;  

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e 

meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento do primeiro período da sessão legislativa;  

III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes 

do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento 

da sessão legislativa. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 35 (ADCT). O disposto no art. 165, § 7º, será cumprido de forma progressiva, no 

prazo de até dez anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões 

macroeconômicas em razão proporcional à população, a partir da situação verificada 

no biênio 1986-87.  

§ 1º Para aplicação dos critérios de que trata este artigo, excluem-se das despesas 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/269anc23jun1988.pdf
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totais as relativas:  

I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual;  

II - à segurança e defesa nacional;  

III - à manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal;  

IV - ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário;  

V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público federal.  

§ 2º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, I e 

II, serão obedecidas as seguintes normas:  

I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício 

financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro 

meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para 

sanção até o encerramento da sessão legislativa;  

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e 

meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento do primeiro período da sessão legislativa;  

III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes 

do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento 

da sessão legislativa. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 35 (ADCT). O disposto no art. 165, § 7º, será cumprido de forma progressiva, 

no prazo de até dez anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões 

macroeconômicas em razão proporcional à população, a partir da situação 

verificada no biênio 1986-87.  

§ 1º Para aplicação dos critérios de que trata este artigo, excluem-se das despesas 

totais as relativas:  

I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual;  

II - à segurança e defesa nacional;  

III - à manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal;  

IV - ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário;  

V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público federal.  

§ 2º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, I 

e II, serão obedecidas as seguintes normas:  

I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício 

financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro 

meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para 

sanção até o encerramento da sessão legislativa;  

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e 

meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento do primeiro período da sessão legislativa;  

III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses 

antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
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encerramento da sessão legislativa. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00159 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   

   Propõe sobre a seguinte redação para o art. 
28 do substitutivo da Comissão do Sistema 
Tributário, Orçamento e Finanças: 
Art. 28 - O Poder Executivo estabelecerá 
periodicamente o Plano Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, ao qual se subordinarão os 
planos e orçamentos do Setor Público, 
condicionados à aprovação pelo Congresso Nacional. 
§ 1o. - O Plano Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social será regionalizado e terá em 
vista promover o desenvolvimento do País e reduzir 
as desigualdades regionais e sociais. 
§ 2o. - A alocação de recursos dos planos e 
orçamentos do Setor Público levarão em conta o 
princípio da proporção direta entre os gastos 
públicos e as populações das macro-regiões 
geográficas, excluindo-se as despesas com: 
a) Segurança e Defesa Nacional; 
b) Manutenção do Núcleo Central da 
Administração do Poder Executivo da União, sediado 
no Distrito Federal; 
c) Poderes Legislativo e Judiciário; 
d) Dívida Pública. 
§ 3o. - Durante a fase de tramitação do plano 
e dos orçamentos de que trata este artigo, os 
Ministros de Estado poderão ser convocados a 
comparecer ao Congresso Nacional, ou a qualquer de 
suas Casas e Comissões, para prestar 
esclarecimentos e sustentar as propostas de suas 
respectivas pastas. 
Justificativa: 

A emenda se justifica tendo em conta as omissões do Substitutivo do relator da Comissão do Sistema Tributário, 
Orçamento e Finanças. Ele em linhas gerais segue a tendência dos modelos de planejamento dos Governos 
Autoritários: 
- omitindo o princípio do planejamento global, imperativo para o setor público e indicativo para a iniciativa 
privada, deixando-o a cargo da Comissão da Ordem Econômica que, também, não o institucionalizou; 

                                                      
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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- limitando o planejamento à ação governamental; 
- desvinculando planejamento e orçamento; 
- recusando a regionalização dos orçamentários públicos 
A emenda proposta restabelece o essencial do disposto no Art. 1° e § da Subcomissão de Orçamento e 
Fiscalização que, pressupondo o desenvolvimento nacional regionalizado, consagrava: 
- a distribuição das despesas de custeio e investimento do Estado pelo eu território, com base em critérios 
macroeconômicos e sociais; 
- a vinculação necessária entre planejamento e orçamento, como etapas de um mesmo e único processo. 
Parecer:   

   Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos que a Constituição 
deverá estabelecer princípios e não critérios de alocação dos recursos. 
Assim, o atendimento prioritário a determinadas funções governamentais ou a alocação regional dos recursos 
serão considerados nos diagnósticos para elaboração dos planos. 
A nível constitucional, não é desejável um aconselhável definir-se um programa de governo porque, ou este se 
torna imutável e a Constituição tornar-se-ia rapidamente obsoleta, ou teria que ser reescrita a intervalos mais ou 
menos curtos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00543 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   

   Propõe a seguinte redação para o Art. 28 do 
Substitutivo do Relator: 
Art. 28. O Poder Executivo estabelecerá 
periodicamente o Plano Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, ao qual se subordinarão os 
planos e orçamentos do Setor Público, condicionado 
à aprovação pelo Congresso Nacional. 
§ 1o. O Plano Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social será regionalizado e terá em 
vista promover o desenvolvimento do País e reduzir 
as desigualdades regionais e sociais. 
§ 2o. A alocação de recursos dos planos e 
orçamentos do Setor Público levarão em conta o 
princípio da proporção direta entre os gastos 
públicos e as populações das macro-regiões 
geográficas, excluindo-se as despesas com: 
a) Segurança e Defesa Nacional. 
b) manutenção do Núcleo Central da 
Administração do Poder Executivo da União, sediado 
no Distrito Federal; 
c) Poderes Legislativo e Judiciário; e 
d) dívida pública. 
§ 3o. Durante a fase de tramitação do plano e 
dos orçamentos de que trata este artigo, os 
Ministros de Estado poderão ser convocados a 
comparecer ao Congresso Nacional, ou a qualquer de 
suas Casas e Comissões, para prestar 
esclarecimentos e sustentar as propostas de suas 
respectivas pastas. 
Justificativa: 

A emenda se justifica tendo em conta as omissões do Substitutivo do relator da Comissão do Sistema Tributário, 
Orçamento e Finanças. Ele em linhas gerais segue a tendência dos modelos de planejamento dos Governos 
Autoritários: 
Omitindo o princípio do planejamento global, imperativo para o setor público e indicativo para a iniciativa privada, 
deixando-o a cargo da Comissão da Ordem Econômica que, também, não o institucionalizou; 
- limitando o planejamento à ação governamental; 
- desvinculando planejamento e orçamento; e 
- recusando a regionalização dos orçamentários públicos 
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A emenda proposta restabelece o essencial do disposto no Art. 1° e parágrafos da Subcomissão de Orçamento e 
Fiscalização que, pressupondo o desenvolvimento nacional regionalizado, consagrava: 
- o planejamento como forma de orientar a ação do Poder Público com vistas a promover o desenvolvimento 
interno, compensando as tendências concentradoras da atividade econômica; 
- a distribuição das despesas de custeio e investimento do Estado pelo eu território, com base em critérios 
macroeconômicos e sociais; 
- a vinculação necessária entre planejamento e orçamento, como etapas de um mesmo e único processo. 
Parecer:   

      Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos que a Constituição 
deverá estabelecer princípios e não critérios de alocação dos recursos. 
Assim, o atendimento prioritário a determinadas funções governamentais ou a alocação regional dos recursos 
serão considerados nos diagnósticos para elaboração dos planos. 
A nível constitucional, não é desejável um aconselhável definir-se um programa de governo porque, ou este se 
torna imutável e a Constituição tornar-se-ia rapidamente obsoleta, ou teria que ser reescrita a intervalos mais ou 
menos curtos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00604 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JESSÉ FREIRE (PFL/RN) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 28, o seguinte parágrafo: 
§ ... - A alocação de recursos deverá 
obedecer ao critério da proporcionalidade direta à 
população, excluindo-se as despesas com: 
a - Segurança e Defesa Nacional; 
b - manutenção dos órgãos federais sediados 
no Distrito Federal; 
c - Poderes Legislativo e Judiciário; e 
d - dívida pública. 
A Carta Federal cuida da "fiscalização" 
financeira e orçamentária e das atividades de 
controle do Poder Legislativo, sobre as ações do 
Poder Executivo, normalmente fundadas na lei 
orçamentária, cuja função legiferante é, quase 
absolutamente, do Poder Executivo. 
Dentro desses critérios de liberdade de 
intervenção do Poder Legislativo na formação de 
lei orçamentária, a Carta Federal, com vistas a 
equalizar os desequilíbrios entre as diversas 
unidades de Federação, deve impor que as 
aplicações de recursos em serviços públicos devem 
ser feitas num cálculo que considere o critério da 
proporcionalidade direta à população. 
Justificativa: 

A Carta Federal cuida da "fiscalização" financeira e orçamentária e das atividades de  
controle do Poder Legislativo, sobre as ações do Poder Executivo, normalmente fundadas na lei  
orçamentária, cuja função legiferante é, quase absolutamente, do Poder Executivo.  
Dentro desses critérios de liberdade de intervenção do Poder Legislativo na formação de  
lei orçamentária, a Carta Federal, com vistas a equalizar os desequilíbrios entre as diversas  
unidades de Federação, deve impor que as aplicações de recursos em serviços públicos devem  
ser feitas num cálculo que considere o critério da proporcionalidade direta à população. 
Parecer:   

      Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos que a Constituição 
deverá estabelecer princípios e não critérios de alocação dos recursos. 
Assim, o atendimento prioritário a determinadas funções governamentais ou a alocação regional dos recursos 
serão considerados nos diagnósticos para elaboração dos planos. 
A nível constitucional, não é desejável um aconselhável definir-se um programa de governo porque, ou este se 
torna imutável e a Constituição tornar-se-ia rapidamente obsoleta, ou teria que ser reescrita a intervalos mais ou 
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menos curtos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00770 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   O art. 28 do anteprojeto da Comissão do 
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças passa a 
ter a seguinte redação: 
"Art. 28. O Poder Executivo estabelecerá 
periodicamente o Plano Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, ao qual se subordinarão os 
planos e orçamentos do Setor Público, 
condicionados à aprovação pelo Congresso Nacional. 
§ 1o. O Plano Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social será regionalizado e terá em 
vista promover o desenvolvimento do País e reduzir 
as desigualdades regionais e sociais. 
- 2o. A alocação de recursos dos planos e 
orçamentos do Setor Público levarão em conta o 
princípio da proporção direta entre os gastos 
públicos e as populações das macro-regiões 
geográficas, excluindo-se as despesas com: 
a) Segurança e Defesa Nacional; 
b) Manutenção do Núcleo Central da 
Administração do Poder Executivo da União, sediado 
no Distrito Federal; 
c) Poderes Legislativo e Judiciário; e 
d) Dívida pública. 
§ 3o. Durante a fase de tramitação do plano e 
dos orçamentos de que trata este artigo, os 
Ministros de Estado poderão ser convocados a 
comparecer ao Congresso Nacional, ou a qualquer de 
suas Casa e Comissões, para prestar 
esclarecimentos e sustentar as propostas de suas 
respectivas pastas. 
Justificativa: 

A Carta Federal cuida da "fiscalização" financeira e orçamentária e das atividades de  
controle do Poder Legislativo, sobre as ações do Poder Executivo, normalmente fundadas na lei  
orçamentária, cuja função legiferante é, quase absolutamente, do Poder Executivo.  
Dentro desses critérios de liberdade de intervenção do Poder Legislativo na formação de  
lei orçamentária, a Carta Federal, com vistas a equalizar os desequilíbrios entre as diversas  
unidades de Federação, deve impor que as aplicações de recursos em serviços públicos devem  
ser feitas num cálculo que considere o critério da proporcionalidade direta à população. 
Parecer:   

      Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos que a Constituição 
deverá estabelecer princípios e não critérios de alocação dos recursos. 
Assim, o atendimento prioritário a determinadas funções governamentais ou a alocação regional dos recursos 
serão considerados nos diagnósticos para elaboração dos planos. 
A nível constitucional, não é desejável um aconselhável definir-se um programa de governo porque, ou este se 
torna imutável e a Constituição tornar-se-ia rapidamente obsoleta, ou teria que ser reescrita a intervalos mais ou 
menos curtos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00810 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   Altera o artigo 28, restabelecendo a idéia da 
redação do anteprojeto da Subcomissão de Orçamento 
e Fiscalização Financeira e seus princípios. 
"Art. 28 - Os orçamentos e planos do setor 
público compatibilizar-se-ão com os planos globais 
elaborados pelo Poder Executivo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 
§ 1o. - Os Ministros de Estado e os 
representantes do Poder Legislativo e dos 
Tribunais Federais poderão ser convocados a 
comparecer ao Congresso Nacional ou a qualquer de 
suas Comissões para prestar esclarecimentos e 
sustentar as propostas dos respectivos órgãos. 
§ 2o. - Os planos e orçamentos deverão ser 
elaborados levando em conta as macro-regiões 
geográficas do País e a participação dos diversos 
segmentos políticos e sociais e dos vários níveis 
de governo. 
§ 3o. - A alocação de recursos deverá 
obedecer ao critério da proporcionalidade direta à 
população e inversa à renda "per capita", 
excluindo-se as despesas com: 
a) Segurança e Defesa Nacional; 
b) Manutenção dos órgãos federais sediados no 
Distrito Federal; 
c) Poderes Legislativos e Judiciário; e 
d) Dívida pública." 
Justificativa: 

O substitutivo abandonou a ideia central e uma das mais importantes do artigo de vincular o planejamento 
macroeconômico do Estado ao Processo de alocação e distribuição dos recursos públicos na economia.  
Em nossa opinião, os planos macroeconômicos devem permanecer como diretriz da vontade do País em 
alcançar certos objetivos. Os planos de médio prazo, do Governo, que se confundirem com os planos plurianuais 
devem atender de certa forma a vontade do Governo, mas devem ficar atentos aos objetivos maiores do Estado 
e às aspirações do seu povo. Os planos de curso prazo são ainda aqueles adaptativos à conjuntura e 
coordenadores de todos os instrumentos de política econômica de curto prazo. Os planos são todos indicativos 
para o setor privado e normativos para o setor público no que tange à sua responsabilidade nas normas, na sua 
mais ampla concepção institucional, e aos quais se devem vincular todos os orçamentos públicos. Portanto, o 
mais que podemos concordar é que não sejam aqui definidos, mas em lei complementar. No entanto, ignorá-los 
no texto, nunca.  
O processo do planejamento não pode limitar-se à responsabilidade de ação do setor público, tem que situar-se 
de um contexto mais global da própria Nação e dentro de um processo que, repetimos, deva ser indicativo para o 
setor privado.  
Por outro lado, não se restringe o planejamento a planos de investimentos públicos, tal como propõe a redação 
do substitutivo. Isto é uma limitação que pode induzir a sérias distorções. O setor público tem seu custeio com os 
serviços públicos e a manutenção da máquina administrativa, os quais também devem ser planificados. Não se 
deve esquecer ainda que todo recurso aplicado em investimento deve prever a manutenção dele resultante. 
Embora este processo seja constatação com frequência no país, não devemos consagrar tal erro na 
Constituição, mas, sim, evita-lo. 
Parecer:   

      Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte, entendemos que a Constituição 
deverá estabelecer princípios e não critérios de alocação dos recursos. 
Assim, o atendimento prioritário a determinadas funções governamentais ou a alocação regional dos recursos 
serão considerados nos diagnósticos para elaboração dos planos. 
A nível constitucional, não é desejável um aconselhável definir-se um programa de governo porque, ou este se 
torna imutável e a Constituição tornar-se-ia rapidamente obsoleta, ou teria que ser reescrita a intervalos mais ou 
menos curtos. 
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   EMENDA:02838 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda modificativa 
Dispositivo emendado: Art. 468 (Caput) 
Dê-se ao "caput" do art. 468 a seguinte 
redação: 
Art. 468 - O cumprimento progressivo do 
disposto no § 3o. do art. 292 será feito no prazo 
de até dez anos, com base no crescimento real da 
despesa de custeio e de investimentos, 
distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas 
de forma proporcional à população, a partir de 
situação verificada no biênio 1986 e 1987. 
Justificativa: 

A presente emenda visa restabelecer, na plenitude, o dispositivo aprovado pela Comissão do Sistema Tributário, 
Orçamento e Finanças, que foi incorporado no Anteprojeto com a supressão da palavra até, acima sublinhada. 
Os livres mecanismos de mercado, sem embargo de sua preservação, têm de ser acompanhados da intervenção 
estatal voltada para a neutralização das distorções econômicas e sociais que lhes são inerentes. Dos seus 
efeitos regressivos e cumulativos resultam, com efeito, desigualdades de toda espécie, mercê da tendencia 
concentradora e, muitas vezes, anti-social do sistema de liberdade econômica essencialmente puro. 
No Brasil do presente, a ordem econômica e social precisa ser alterada, ante as injustas desigualdades 
prevalecentes. Dentro desse objetivo a presente proposta defende a intervenção estatal visando, 
particularmente, o fortalecimento das regiões mais pobres do País, onde estão instalados os seus maiores 
bolsões de pobreza e onde estão, como que instituídas condições de vida sub-humanas. 
   
   EMENDA:03587 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
Dispositivo Emendado: Art. 468 
O artigo 468 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 468. O cumprimento progressivo do 
disposto no § 3o. do artigo 292 será feito no 
prazo de até dez anos, com base no crescimento 
real da despesa de custeio e de investimento, 
distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas 
de forma proporcional à população, a partir da 
situação verificada no biênio de 1986 e 1987. 
Justificativa: 

A emenda restabelece o texto original da emenda aprovada na Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, 
em que há referência a um prazo de até dez anos. 
   
   EMENDA:03592 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA 
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 292, § 3o. 
O § 30. do art. 292 passa a ter a seguinte 
redação: 
§ 3o. - Os recursos dos orçamentos fiscal e 
de investimentos das empresas estatais serão 
alocados por regiões econômicas, de forma 
diretamente proporcional às suas populações, 
excluídas as despesas relativas: 
I - a projetos considerados prioritários no 
plano plurianual de investimentos; 
II - à segurança e defesa nacionais; 
III - à manutenção dos órgãos federais 
sediados no Distrito Federal; 
IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de 
Contas da União e Poder Judiciário; e 
V - ao serviço da dívida da administração 
direta e indireta da União, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público federal. 
Em consequência, o artigo 468 das Disposições 
Transitórias fica reduzido ao "caput", eliminando- 
se o seu parágrafo único. 
Justificativa: 

A emenda visa a dar redação mais clara e precisa ao §3º do art. 292 e trazer para ele matéria inadequadamente 
inclusa no capítulo das disposições transitórias. 
   
   EMENDA:04203 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA 
DISPOSITIVOS EMENDADOS: 
Título X - Disposições Transitórias 
Artigo 468 
Altera disposição do texto do Art. 468, sem 
prejuízo de seu conteúdo, conforme redação que 
segue: 
Art. 468 - O cumprimento do disposto no § 3o. 
do Art. 292 será feito de forma progressiva, no 
prazo de dez anos, com base no crescimento real da 
despesa de custeio e de investimentos, 
distribuindo-se entre as regiões macro-econômicas 
de forma proporcional à população, a partir da 
situação verificada no biênio de 1986 a 1987. 
Justificativa: 

O Art. 292 mencionado no Art. 468 não explicita a forma progressiva. Nessas condições, sem alteração do 
conteúdo do texto, é explicitada no Art. 468, conforme sugestão, a forma progressiva tratada, por equívoco, 
como previamente definida no texto original. 
   
   EMENDA:03318 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dispositivos Emendados: 
Título x - Disposições Transitórias 
Artigo 468 
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Altera disposição do texto do art. 468, sem 
prejuízo de seu conteúdo, conforme redação que 
segue: 
Art. 468 - cumprimento do disposto no § 3o. 
do Art. 292 será feito de forma progressiva, no 
prazo de dez anos, com base no crescimento real da 
despesa de custeio e de investimentos, 
distribuindo-se entre as regiões macro-econômicas 
de forma proporcional à população, a partir da 
situação verificada no biênio de 1986 a 1987. 
Justificativa: 

O Art. 292 mencionado no Art. 468 não explicita a forma progressiva. Nessas condições, sem alteração do 
conteúdo do texto, é explicitada no Art. 468, conforme sugestão, a forma progressiva tratada, por equívoco, 
como previamente definida no texto original. 
Parecer:   

   A redação sugerida para o Art. 468 é inteiramente procedente. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03899 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda de Adequação 
Dispositivos Emendados: 
Título X - Disposições Transitórias 
Artigo 468 
Altera disposição do texto do Art. 468, sem 
prejuízo de seu conteúdo, conforme redação que 
segue: 
Art. 468 - cumprimento do disposto no § 3o. 
do Art. 292 será feito de forma progressiva, no 
prazo de dez anos, com base no crescimento real da 
despesa de custeio e de investimentos, 
distribuindo-se entre as regiões macro-econômicas 
de forma proporcional à população, a partir da 
situação verificada no biênio de 1986 a 1987. 
Justificativa: 

O Art. 292 mencionado no Art. 468 não explicita a forma progressiva. Nessas condições, sem alteração do 
conteúdo do texto, é explicitada no Art. 468, conforme sugestão, a forma progressiva tratada, por equívoco, 
como previamente definida no texto original. 
Parecer:   

   A redação sugerida para o art. 468 é inteiramente procedente. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04628 PREJUDICADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   

   Suprima-se o artigo 468 do anteprojeto de 
Constituição. 
Justificativa: 

Considerando as grandes disparidades regionais, o prazo de dez anos previsto no artigo 468 é muito longo, 
devendo o disposto no artigo 292, § 3º, ser adotado imediatamente após a promulgação da nova Constituição. 
Parecer:   

   Prejudicada pelo acolhimento das emendas nos. 3318 e 3899-1. 
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___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:02686 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda modificativa 
Dispositivo emendado: Art. 463 (Caput) 
Dê-se ao "caput" do art. 463 a seguinte 
redação: 
Art. 468 - O cumprimento progressivo do 
disposto no § 3o. do art. 287 será feito no prazo 
de até dez anos, com base no crescimento real da 
despesa de custeio e de investimentos, 
distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas 
de forma proporcional à população, a partir de 
situação verificada no biênio 1986 e 1987. 
Justificativa: 

A presente emenda visa restabelecer, na plenitude, o dispositivo aprovado pela Comissão do Sistema Tributário, 
Orçamento e Finanças, que foi incorporado no Anteprojeto com a supressão da palavra até, acima sublinhada. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais completo, preciso e consistente. 
   
   EMENDA:03382 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
Dispositivo Emendado: Art. 463 
O artigo 463 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 463. - O cumprimento progressivo do 
disposto no § 3o. do artigo 287 será feito no 
prazo de até dez anos, com base no crescimento 
real da despesa de custeio e de investimento, 
distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas 
de forma proporcional à população, a partir da 
situação verificada no biênio de 1986 e 1987. 
Justificativa: 

A emenda restabelece o texto original da emenda aprovada na Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, 
em que há referência a um prazo de até dez anos. 
Parecer:   

   Irrelevante, a nosso ver, conste no texto do artigo 463 o prazo de "até dez anos", em lugar de "dez anos",  
porquanto nada impedirá se concretize a redução das desigualdades regionais, segundo o critério populacional,  
antes de decorrido esse prazo, conforme anseio não só das populações beneficiadas, como de todo o Brasil. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03397 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA 
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 287, § 3o. 
O § 3o. do art. 287 passa a ter a seguinte 
redação: 
Art. 287 - .................................. 
§ 3o. - Os recursos dos orçamentos fiscal e 
de investimentos das empresas estatais serão 
alocados por regiões econômicas, de forma 
diretamente proporcional às suas populações, 
excluídas as despesas relativas: 
I - a projetos considerados prioritários no 
plano plurianual de investimentos; 
II - à segurança e defesa nacionais; 
III - à manutenção dos órgãos federais 
sediados no Distrito Federal; 
IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de 
Contas da União e Poder Judiciário; e 
V - ao serviço da dívida da administração 
direta e indireta da União, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público federal. 
Em consequência, o artigo 463 das Disposições 
Transitórias fica reduzido ao "caput", eliminando- 
se o seu parágrafo único. 
Justificativa: 

A emenda visa a dar redação mais clara e precisa ao § 3° do art. 217 e trazer para ele matéria inadequadamente 
inclusa no capítulo das disposições transitórias. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, 
não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta os princípios na 
parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03961 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA 
DISPOSITIVOS EMENDADOS: 
Título X - Disposições Transitórias 
Artigo 463 
Altera disposição do texto do Art. 463, sem 
prejuízo de seu conteúdo, conforme redação que 
segue: 
Art. 468 - O cumprimento do disposto no § 3o. 
do Art. 287 será feito de forma progressiva, no 
prazo de dez anos, com base no crescimento real da 
despesa de custeio e de investimentos, 
distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas 
de forma proporcional à população, a partir da 
situação verificada no biênio de 1986 a 1987. 
Justificativa: 

O Art. 287 mencionado no Art. 463 não explicita a forma progressiva. Nessas condições, sem alteração do 
conteúdo do texto, é explicitada no Art. 463, conforme sugestão, a forma progressiva tratada, por equívoco, 
como previamente definida no texto original. 
Parecer:   

   Emenda remanescente da etapa anterior do processo Constituinte, propõe a modificação do caput do art. 463  
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do Projeto da Comissão de Sistematização (no pressuposto de que tem a redação do art. 468 do Anteprojeto da 
mesma Comissão). 
A proposta sob exame chegou a ser inteiramente acolhida, em devido tempo, como se pode observar pelo 
confronto dos textos aludidos. Todavia, nesta fase - em que urge tornar mais conciso o Substitutivo -, 
desaparecerá das "Disposições Transitórias" aquela norma. Mas ela está compreendida em dispositivo onde se 
prevê que o orçamento fiscal e o de investimentos das empresas estatais, compatibilizados com  
o plano plurianual (que há de observar o princípio da regionalização), terão, entre suas funções, a de reduzir  
desigualdades inter-regionais, segundo o critério populacional. 
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04285 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   

   Suprima-se o artigo 463 do anteprojeto de Constituição. 
Justificativa: 

Considerando as grandes disparidades regionais, o prazo de dez anos previsto no artigo 463 é muito longo, 
devendo o disposto no artigo 287, § 3º, ser adotado imediatamente após a promulgação da nova Constituição. 
Parecer:   

   A emenda vem trazer uma efetiva contribuição para o aprimoramento do projeto. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:05339 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VINGT ROSADO (PMDB/RN) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA 
I - Dê-se ao § 3o. do art. 287 a seguinte 
redação: 
"Art. 287. .................................. 
§ 3o. Os recursos dos orçamentos fiscal e de 
investimentos das empresas estatais serão alocados 
por regiões econômicas, de forma 
diretamente proporcional às suas população, 
excluídas as despesas relativas: 
I - a projetos considerados prioritários no 
plurianual de investimentos; 
II - à segurança e defesa nacionais; 
III - à manutenção dos órgãos federais 
sediados no distrito Federal; 
VI - ao Congresso Nacional, Tribunal de 
Contas da União e poder Judiciário; e 
V - ao serviço da dívida da administração 
direta e indireta da União, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder Público 
federal." 
II - Em Consequência, o art. 463 das 
Disposições Transitórias fica reduzido ao "caput", 
eliminado o seu parágrafo único. 
Justificativa: 

A emenda visa a dar redação mais clara e precisa ao § 3° do art. 287 e trazer para ele matéria inadequadamente 
inclusa no capítulo das disposições transitórias. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto da Comissão, não obstante os nobres propósitos do 
autor, não se harmoniza com a sistemática que oriente o sistema de Planos e Orçamentos propostos. Assim, 
somos pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:05340 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VINGT ROSADO (PMDB/RN) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA 
O art. 463 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 463. O cumprimento progressivo do 
dispositivo no § 3o. do art. 287 será feito no 
prazo de até dez anos, com base no crescimento 
real da despesa de custeio e de investimento, 
distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas 
de forma proporcional à população, a partir da 
situação verificada no biênio de 1986 e 1987." 
Justificativa: 

Visa-se a restabelecer o texto aprovado na Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, em que há 
referência a um prazo de “até dez anos”. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, 
não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta os princípios na 
parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:10504 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dispositivo emendado: art. 287, § 3o. 
O § 3o. do art. 287 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 287 - .................................. 
§ 3o. - Os recursos dos orçamentos fiscal e 
de investimento das empresas estatais serão 
alocados por regiões econômicas, de forma 
diretamente proporcional às suas populações, 
excluídas as despesas relativas: 
I - a projetos considerados prioritários no 
plano plurianual de investimentos; 
II - à segurança e defesa nacionais; 
III - à manutenção dos órgãos fiscais 
sediados no Distrito Federal; 
IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de 
Contas da União e Poder Judiciário; e 
V - ao serviço da dívida da administração 
direta e indireta da União, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público federal. 
em consequência, o artigo 463 das Disposições 
Transitórias fica reduzido ao "caput", eliminando- 
se o seu parágrafo único. 
Justificativa: 

A emenda visa a dar redação mais clara e precisa ao § 3° do art. 287 e trazer para ele matéria inadequadamente 
inclusa no capítulo das disposições transitórias. 
Parecer:   

   O conteúdo da emenda, em confronto com o do Projeto da Comissão e das demais emendas atinentes ao 
mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta o 
sistema de planos e Orçamento, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista expressados 
pela maioria dos membros da Comissão. 
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   EMENDA:14342 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado: Art. 463 (caput) 
Dê-se ao "Caput" do Art. 463 a seguinte 
redação: 
Art. 463 - O cumprimento progressivo do 
disposto no § 3o. do Art. 287 será feito no prazo 
de até dez anos, com base no crescimento real da 
despesa de custeio e de investimentos, 
distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas 
de forma proporcional à população, a partir de 
situação verificada no biênio 1986 e 1987. 
Justificativa: 

A presente emenda visa restabelecer, na plenitude, o dispositivo aprovado pela Comissão do Sistema Tributário, 
Orçamento e Finanças, que foi incorporado no Anteprojeto com a supressão da palavra até, acima sublinhada. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, 
não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta os princípios na 
parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:16244 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado: Art. 463 
O Artigo 463 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 463 - O cumprimento do disposto no 
artigo 286 será feito no prazo de 10 anos, com 
base no crescimento real da despesa de custeio e 
investimento, distribuindo-se entre as Regiões 
macroeconômicas de forma diretamente proporcional 
à população, a partir da distribuição ocorrida no 
biênio 1986/1987. 
Justificativa: 

O objetivo da emenda é melhor adequar no texto constitucional o princípio da regionalização do Orçamento 
segundo o critério populacional. 
Parecer:   

   O objetivo do artigo 463 é a redução progressiva, no prazo de dez anos, das desigualdades inter-regionais, 
segundo o critério populacional, como está no parágrafo 3o. do artigo 287. A remissão ao artigo, conforme 
propõe a emenda, em lugar do parágrafo 3o, em nada alteraria o sentido da proposição. 
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21002 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:  21002 

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dispositivo emendado: Art. 23, Parágrafo Único, I 
das Disposições Transitórias. 
Dê-se a seguinte redação ao item I do 
Parágrafo único, art. 23 das Disposições 
Transitórias constantes do Substitutivo do 
Relator: 
I - aos projetos considerados de interesse 
nacional no Plano Plurianual de Investimentos. 
Justificativa: 

Em princípio todos os projetos incluídos no Plano são prioritários e foram previamente selecionados. O que se 
trata é de excluir do critério de regionalização aqueles projetos considerados de interesse nacional, seja pela sua 
amplitude territorial, seja pela sua importância estratégica ou fundamental num dado contexto econômico, ou 
social, reafirmando o primado do nacional sobre outros critérios, para o caso de programas ou projetos com 
reflexos e benefícios para todo o país ou que não possam ser regionalizados, por não controlar a priori a sua 
localização, como no caso de estímulos a um setor econômico, por exemplo. 
Parecer:   

   A emenda do nobre Constituinte pretende constituir, no item I do § único do art. 23, das disposições 
Transitórias, a expressão "prioritários" por "de interesse nacional". 
O Texto do Substitutivo tem por finalidade resguardar as prioridades do Plano Plurianual de Investimentos. 
Compartilhamos do ponto de vista do eminente Autor da Emenda quando afirma que em princípio todos os 
projetos incluídos no plano são prioritários, entretanto, entendemos que o Texto do substitutivo expressa o 
objetivo, de forma implícita, os efeitos pretendidos pela emenda. 
Pela rejeição 
   
   EMENDA:21157 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao inciso IV, do § único do artigo 23 
das Disposições Transitórias, a seguinte redação: 
Disposições Transitórias 
Artigo 23 
§ único 
Inciso IV - Ao Congresso Nacional, Tribunal 
de Contas da União, ao Judiciário e ao Ministério 
Público. 
Justificativa: 

Tanto quanto o Congresso Nacional, os tribunais de contas e o Judiciário, o Ministério Público também deve ter 
suas despesas excluídas das despesas totais previstas no §5º do artigo 220 e no caput do artigo 23 das 
Disposições Transitórias. 
Tendo o Substitutivo dado nova dimensão institucional ao Ministério Público com novas e relevantíssimas 
atribuições, o acolhimento da emenda é condição para se transformar em realidade o que consta da nova carta 
constitucional. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda incluir mais uma situação a ser excluída das despesas 
totais para aplicação dos critérios de que trata o art. 23 das Disposições Transitórias alegando a importância que 
o Ministério Público assumirá com a nova Carta Constitucional. Considerando que não se trata no artigo em 
referência de competência ou de hierarquia dos órgãos citados, mas apenas de exclusão de algumas despesas 
com fins de distribuição por critério populacional de recursos pelas regiões, entendemos não dever aprovar a 
emenda. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21307 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Redija-se assim o art. 23 das disposições 
transitórias, suprimindo-se o seu Parágrafo único: 
"Art. 23 
O cumprimento do disposto no parágrafo 5o. do 
art. 220 será feito de forma progressiva no prazo 
de 5 (cinco) anos, com base no crescimento da 
despesa de custeio e de investimentos, 
distribuindo-se as regiões macroeconômicas de 
forma proporcional à população, a partir da 
situação verificada no biênio 1986/87. 
Justificativa: 

Na sua forma atual, o artigo praticamente neutraliza e dilui qualquer resultado concreto da medida visada pelo 
art. 220, § 5º. É o caso típico de “tirar com uma mão” (nas transitórias) o que foi “dado com a outra” (na parte 
permanente). 
Parecer:   

   A Emenda do eminente Constituinte, que visa diminuir em 05 anos o prazo para o cumprimento do parágrafo 
5o. do artigo 220, não se coaduna com a opinião da maioria dos membros da Comissão, vez que, com a 
diminuição do tempo pretendido, deixaria um prazo muito curto para alcançar os objetivos que impõe 
a matéria. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26673 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado: Art. 23, das 
Disposições Transitórias. 
Dê-se ao Art. 213, das disposições 
Transitórias, Título X a seguinte redação: 
Art. 23 - O cumprimento progressivo do 
disposto no § 5o. do Art. 220 será feito no prazo 
de até dez anos, distribuindo-se entre as regiões 
microeconômicas de forma proporcional à população, 
a partir de situações verificadas no biênio 1986 
e 1987. 
Justificativa: 

A presente emenda visa restabelecer, na plenitude, o dispositivo aprovado pela Comissão do Sistema Tributário, 
Orçamento e Finanças, que foi incorporado no Anteprojeto com a supressão d apalavra até, acima sublinhada. 
De outra parte, propõe-se a supressão do trecho “com base no crescimento real da despesa de custeio e de 
investimento”, que, salvo melhor juízo, parece redundante e desnecessário. 
Parecer:   

   Propõe, o ilustre Constituinte, nova redação ao artigo 23 das Disposições Transitórias, que a nosso ver, é mais  
sucinta e, no que tange ao prazo de cumprimento do disposto no § 5o. do artigo 220, é mais flexível, 
estabelecendo prazos de "até" dez anos. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:27218 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado: Art. 23 das Disposições 
Transitórias 
Inclua-se no art. 23 das Disposições 
Transitórias, depois de "... à população," a 
expressão "rural e urbana, conforme o caso." 
Justificativa: 

Em coerência com a emenda que apresentamos modificando o § 5º do Art. 220 mister se faz a presente 
modificação. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda fazer com o critério de distribuição de recursos, 
proporcional à população, a permanecer na Constituição, ........ melhor, mais técnico, com a redução que propõe, 
de modo que os recursos seriam distribuídos conforme a proporcionalidade da população rural e urbana, por 
regiões, de forma a não se correr o risco de se prejudicar os grandes conglomerados urbanos em cuja periferia 
às vezes se encontram as mais baixas rendas per capita e as piores condições de vida da sociedade brasileira. 
Entretanto, considerando que a maioria dos Constituintes consultados são pela manutenção do texto original, 
somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:27223 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Dispositivo Emendado: Art. 23 e seu parágrafo 
único das Disposições Transitórias 
Suprima-se o art. 23 e seu parágrafo Único, 
das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 

Em coerência com a emenda que apresentamos modificando o § 5º do Art. 220, e pelas mesmas razões por que 
a justificamos, pretendemos suprimir o dispositivo em questão. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda suprimir o art. 23 das Disposições Transitórias, 
concluindo-se nem todos os recursos podem ser distribuídos de forma proporcional à população, entre regiões, 
como por exemplo recursos para prospecção de petróleo, para desenvolvimento de determinados tipos de 
energia, para construção de postos,  etc., etc. Considerando, entretanto, que significativo número de 
Constituintes consultados entendem válido a permanência do dispositivo em questão, somos pela rejeição da 
emenda. 
   
   EMENDA:28684 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA - 
Dê-se ao Caput do Art. 23 das Disposições 
Transitórias a seguinte redação: 
O cumprimento do disposto no § 5o. do Art. 
220 será alcançado de forma progressiva no prazo 
de até cinco anos, distribuindo-se entre as 
regiões macroeconômicas de forma proporcional à 
população, a partir da situação verificada no 
biênio de 1986 e 1987. 
Justificativa: 
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Não justifica a manutenção de um prazo tão longo como o de dez anos para que se ponha fim à discriminação 
odiosa que as regiões mais pobres do País vêm sofrendo por culpa da União que se tem omitido do seu dever 
constitucional e moral de intervir, decisivamente, no sentido de eliminar as desigualdades inter-regionais que 
representam ameaça grave à consolidação da Democracia e à estabilidade da Federação. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda reduzir o prazo a que se refere o art. 23 das 
Disposições Transitórias de 10 (dez) para 5 (cinco). Entendemos que alterações significativas na distribuição de 
recursos não podem ser feitas no curto ou médio prazos pois poderão trazer vários inconvenientes à organização 
econômica e social do país. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30866 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado: Artigo 23 das 
Disposições Transitórias 
O art. 23 das Disposições Transitórias do 
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte 
redação: 
"Art. 23 - O cumprimento do disposto no 
parágrafo 5o. do artigo 220, sem prejuízo de prazo 
menor, será feito de forma progressiva em até dez 
anos, com base no crescimento real das despesas de 
custeio e de investimentos, distribuindo-se os 
recursos respectivos entre as regiões 
macroeconômicas em razão diretamente proporcional 
à população, a partir da situação verificada no 
biênio de 1986 e 1987". 
Justificativa: 

A presente emenda objetiva tão simplesmente e adequar a redação dos dispositivos ao objetivo por ele 
efetivamente visado, qual seja instituir a distribuição dos recursos orçamentários da União entre as regiões 
macroeconômicas pelo critério diretamente proporcional às populações respectivas, num prazo de, no máximo, 
dez anos. 
Parecer:   

   A apreciação da emenda do nobre Constituinte, que altera o item I, do parágrafo 6o., do artigo 220, levou-nos à 
conclusão de que ela pode ser aceita parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente 
para o aprimoramento do Substitutivo, tornando-o mais ajustado. 
Assim, somos pela aprovação parcial conforme redação do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32486 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda ao Projeto de Construção Substitutivo 
do Relator 
Dar nova redação ao caput do artigo 23, das 
Disposições Transitórias, Título X 
Art. 23 - O cumprimento do disposto no 
parágrafo 5o. do art. 220 será feito de forma 
progressiva no prazo de dez anos, com base no 
crescimento real da despesa de custeio e de 
investimentos e será previsto nos planos 
plurianuais". 
Justificativa: 
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A definição do critério proposto no Art. 23 das Disposições Transitórias, sem a ressalva de que é transitório, até 
que a Lei regulamente o assunto, assume caráter definitivo, com o que: 
a) é imprópria a sua colocação nas disposições transitórias; 
b) introduz rigidez decorrente do fato de que, se é um critério adequado para as condições atuais, certamente 
não o será no futuro. 
Esse dispositivo, assim, amarra de forma drástica as despesas da União na próxima década, segundo o critério 
da distribuição da população. 
Parecer:   

   A emenda do nobre Constituinte pretende estabelecer o prazo fixo de 10 anos para cumprimento do disposto 
no parágrafo 5o. do artigo referido. 
Entendemos ser melhor deixar o prazo flexível "em até 10 anos". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32806 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA 
O Artigo 23 das Disposições Transitórias do 
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte 
redação: 
"Art. 23 - O cumprimento do disposto 
no parágrafo 5o. do Artigo 220, sem prejuízo de 
prazo menor, será feito de forma progressiva e 
uniforme em até dez anos (com base no crescimento 
real das despesas de custeio e de investimentos), 
distribuindo-se os recursos respectivos entre as 
regiões macroeconômicas em razão diretamente 
proporcional à população, a partir da situação 
verificada no biênio de 1986 e 1987". 
Justificativa: 

A presente emenda objetiva tão simplesmente e adequar a redação dos dispositivos ao objetivo por ele 
efetivamente visado, qual seja instituir a distribuição dos recursos orçamentários da União entre as regiões 
macroeconômicas pelo critério diretamente proporcional às populações respectivas, num prazo de, no máximo, 
dez anos. 
Parecer:   

   A apreciação da emenda do nobre Constituinte, que altera o item I, do parágrafo 6o., do artigo 220, levou-nos à 
conclusão de que ela pode ser aceita parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente 
para o aprimoramento do Substitutivo, tornando-o mais ajustado. 
Assim, somos pela aprovação parcial conforme redação do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34224 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA 
Inclua-se nas Disposições Transitórias 
(Título X) o seguinte artigo: 
Art. Até a entrada em vigor da lei 
complementar a que se refere o § 7o. do artigo 220 
serão obedecidas as seguintes normas: 
I - o projeto do plano plurianual, com 
vigência até o final do primeiro exercício 
financeiro do mandato presidencial subsequente, 
será encaminhado até quatro meses antes do 
encerramento do primeiro exercício financeiro e 
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devolvido para sanção até o encerramento da sessão 
legislativa; 
II - o projeto da diretrizes orçamentárias 
será encaminhado até oito meses e meio antes do 
encerramento do exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento do primeiro período 
da sessão legislativa; e 
III - o projeto referente aos orçamentos da 
União será encaminhado até quatro meses antes do 
encerramento do exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento da sessão 
legislativa. 
Justificativa: 

Procura a emenda assegurar prazos para as matérias orçamentárias, até que Lei Complementar venha melhor 
regulamentar o assunto. 
Parecer:   

   A Emenda é fundamental para regulamentar o processo orçamentário no primeiro ano de vigência da 
Constituição. 
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:35021 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA 
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 23 - Parágrafo Único - 
item I, DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Suprima-se a expressão "de investimentos" no 
item I do Parágrafo único do art. 23. 
Justificativa: 

O art. 220 que trata do instrumento em referência o denomina de “plano plurianual” apenas. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-se mais completo, preciso e 
consistente. 
Pela aprovação. 
   
   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. 24. O cumprimento do disposto no § 3o. 
do artigo 161 será feito de forma progressiva no 
prazo de dez anos, com base no crescimento real da 
despesa de custeio e de investimentos, 
distribuindo-se entre as regiões macroeconômicas 
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de forma proporcional à população, a partir da 
situação verificada no biênio de 1986 a 1987. 
Parágrafo único. Para aplicação dos 
critérios de que trata este artigo excluem-se, das 
despesas totais, as relativas: 
I - aos projetos considerados prioritários no 
plano plurianual de investimentos; 
II - à segurança e defesa nacional; 
III - à manutenção dos órgãos federais 
sediados no Distrito Federal; 
IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de 
Contas da União e ao Judiciário; e 
V - ao serviço da dívida da administração 
direta e indireta da União, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público 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. 
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. 16 - O cumprimento do disposto no 
parágrafo 5o. do art. 170 será feito de forma 
progressiva no prazo de dez anos, com base no 
crescimento real da despesa de custeio e de 
investimentos, distribuindo-se entre as regiões 
macroeconômicas de forma proporcional à população, 
a partir de situação verificada no biênio de 1986 
e 1987. 
Parágrafo único - Para aplicação dos 
critérios desse artigo excluem-se, das despesas 
totais, as relativas: 
I - aos Projetos considerados prioritários no 
plano plurianual de investimentos; 
II - à segurança e defesa nacional; 
III - à manutenção dos órgãos federais 
sediados no Distrito Federal; 
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IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de 
Contas da União e ao Judiciário; 
V - ao serviço da dívida da administração 
direta e indireta da União, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público 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. 
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. 23 - O cumprimento do disposto no 
parágrafo 5o. do artigo 220 será feito de forma 
progressiva no prazo de dez anos, com base no 
crescimento real da despesa de custeio e de 
investimentos, distribuindo-se entre as regiões 
macroeconômicas de forma proporcional à população, 
a partir da situação verificada no biênio de 1986 
a 1987. 
Parágrafo único - Para aplicação dos 
critérios de que trata este artigo excluam-se, das 
despesas totais, as relativas: 
I - aos projetos considerados prioritários no 
plano plurianual de investimentos; 
II - à segurança e defesa nacional; 
III - à manutenção dos órgãos federais 
sediados no Distrito Federal; 
IV - ao Congresso Nacional, Tribunal de 
Contas da União e ao Judiciário; e 
V - ao serviço da dívida da administração 
direta e indireta da União, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público federal. 
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Art. ... - Até a entrada em vigor da lei 
complementar a que se refere o § 7o. do artigo 220 
serão obedecidas as seguintes normas: 
I - o projeto do plano plurianual, com 
vigência até o final do primeiro exercício 
financeiro do mandato presidencial subsequente, 
será encaminhado até quatro meses antes do 
encerramento do primeiro exercício financeiro e 
devolvido para sanção até o encerramento da sessão 
legislativa; 
II - o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias será encaminhado até oito meses e 
meio antes do encerramento do exercício financeiro 
e devolvido para sanção até o encerramento do 
primeiro período da sessão legislativa; e 
III - o projeto referente aos orçamentos da 
União será encaminhado até quatro meses antes do 
encerramento do exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento da sessão 
legislativa. 
[...] 
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:00171 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dê-se ao Caput do art. 14 das Disposições 
Transitórias a seguinte redação: 
O cumprimento do dispositivo no § 5o. do Art. 
194 será alcançado de forma progressiva no prazo 
de até cinco anos, distribuindo-se entre as 
regiões macroeconômicas de formas proporcional à 
população, a partir da situação verificada no 
biênio de 1986 e 1987. 
Justificativa: 

Não justifica a manutenção de um prazo tão longo como o de dez anos para que se ponha fim à discriminação 
odiosa que as regiões mais pobres do País vêm sofrendo por culpa da União que se tem omitido do seu dever 
constitucional e moral de intervir, decisivamente, no sentido de eliminar as desigualdades inter-regionais que 
representam ameaça grave à consolidação da Democracia e à estabilidade da Federação. 
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Parecer:   

   Considerando que a emenda contraria os princípios entalecidos no Projeto e que, inclusive, se indispõe com a 
orientação fixada na emenda coletiva pertinente à matéria, a que demos parecer favorável, somos pela sua 
rejeição. 
   
   EMENDA:00410 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Art. 14 - Disposições transitórias 
O art. 14 das Disposições Transitórias 
passará a ter a seguinte redação. 
Art. 14 - O cumprimento do disposto no artigo 
194, § 5o., será feito de forma progressiva no 
prazo de até dez anos, distribuindo-se a despesa 
entre as regiões macroeconômicas de forma 
proporcional à população, a partir da situação 
verificada no biênio 1986-1987. 
Justificativa: 

A presente emenda tem em vista assegurar às regiões pobres do País, num prazo coerente com a sua 
necessidade, a regionalização, pelo critério populacional, do orçamento da União. Ocorre, assim, pequena 
alteração no texto elaborado pela Comissão de Sistematização, capaz de influir, porém, significativamente, na 
aceleração do desenvolvimento das áreas mais carentes do território nacional. 
Parecer:   

   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda 2P00171/8. 
   
   EMENDA:00563 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dê-se ao "caput" do artigo 14 do Ato das 
disposições Constitucionais Gerais e Transitórias 
a seguinte redação: 
"Art. 14. O cumprimento do disposto no § 5o. 
do artigo 194 feito de forma progressiva no prazo 
de até dez anos, distribuindo-se os recursos entre 
as regiões macroeconômicas de forma proporcional à 
população, a partir da situação verificada no 
biênio 1986-1987." 
Justificativa: 

A presente emenda visa tão-somente aperfeiçoar a redação do “caput” do artigo 14 do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias, suprimindo a expressão “com base no crescimento real da despesa de 
custeio e de investimentos”, considerada supérflua e desnecessária no contexto do parágrafo como um todo, 
bem assim acrescentando as palavras “os recursos” como forma de melhor explicitar o objetivo que se quer 
alcançar com o citado dispositivo. 
Parecer:   

   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda 2P00171/8. 
   
   EMENDA:00591 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   

   Dê-se ao "caput" do art. 14 das Disposições 
Transitórias, a seguinte redação: 
Art. 14 - O cumprimento do disposto no art. 
194, § 5o., será feito de forma progressiva no 
prazo de até 10 (dez) anos, distribuindo-se os 
recursos entre as regiões macroeconômicas de forma 
proporcional à população, a partir da situação 
verificada no biênio 1986-1987. 
Justificativa: 

A presente emenda visa tão somente aperfeiçoar a redação do “caput” do artigo 14 Disposições Transitórias, 
suprimindo a expressão “com base no crescimento real da despesa de custeio e de investimentos”, considerada 
supérflua e desnecessária no contexto do parágrafo como um todo, bem assim acrescentando as palavras “os 
recursos” como forma de melhor explicitar o objetivo que se quer alcançar com o citado dispositivo. 
Parecer:   

   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda 2P00171-8. 
   
   EMENDA:00878 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado: Artigo 14, Caput, do ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias 
O caput do Artigo 14 do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto 
passa a ter a seguinte redação: 
Art. 14 - O disposto no artigo 194, é 5o, 
será cumprido de forma progressiva no prazo de até 
dez anos, distribuindo-se os recursos em razão 
diretamente proporcional à população, a partir da 
situação verificada no biênio 1986-1987. 
Justificativa: 

A presente emenda visa, em primeiro lugar, a eliminar a contradição existente entre o objetivo perseguido – 
regionalização do orçamento no prazo de até dez anos – e a condicionante – de forma progressiva, com base no 
crescimento real da despesa de custeio e de investimentos. O incremento em causa, por insuficiente, poderá 
perfeitamente inviabilizar a regionalização no prazo fixado; além do que é plausível que ele, por descontínuo, não 
se compatibilize com a progressividade estabelecida. 
Em segundo lugar, a proposição busca dar melhor redação ao dispositivo. 
Parecer:   

   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda 2P00171/8. 
   
   EMENDA:01438 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 
14, das Disposições Transitórias, do Projeto de 
Constituição (A) da Comissão de Sistematização: 
Art. 14 - O cumprimento do disposto no artigo 
194, § 5o, será feito de forma progressiva no 
prazo de até dez anos, distribuindo-se entre as 
regiões macroeconômicas de forma proporcional à 
população. 
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Justificativa: 

O subscritor dessa emenda tem se empenhado na regionalização do orçamento federal, de modo a evitar as 
diferenças regionais, desde 1979, quando apresentou o primeiro projeto sobre o assunto. O Projeto da Comissão 
de Sistematização estabelece a regionalização no seu artigo 194, § 5º. Entretanto, o art. 14 das Disposições 
Transitórias determina que só se fará o que estabelece o artigo 194, § 5º quando houver o aumento real da 
despesa de custeio e investimento. 
Com a reforma tributária proposta na Constituição, realizar-se-á uma forte transferência de recursos da União 
para os Estados e Municípios, o que poderá impedir o crescimento real da despesa da União. Acresce que os 
Estados mais desenvolvidos irão receber parcela expressiva dessas transferências, compensando o possível 
prejuízo que possa advir com a regionalização orçamentária. 
Assim, não se justifica a manutenção da exigência do aumento real da despesa para concretizar o que 
estabelece o § 5º, do artigo 194 do Projeto de Constituição. 
Parecer:   

   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda 2P00171/8. 
   
   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. 13. O cumprimento do disposto no artigo 194, parágrafo 5º, será feito de forma progressiva no prazo de até 

dez anos, com base no crescimento real da despesa de custeio e de investimentos, distribuindo-se entre as 
regiões macroeconômicas de forma proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio 1986-
1987. 
Parágrafo 1º. Para aplicação dos critérios de que trata este artigo excluem-se das despesas totais as relativas: 
I. Aos projetos considerados prioritários ao plano plurianual. 
II. À segurança e defesa nacional. 
III. À manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal. 
IV. Ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário. 
V. Ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público Federal. 
Parágrafo 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 194, parágrafo 7º, serão 
obedecidas as seguintes normas: 
I. O projeto do plano plurianual, com vigência o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial 
subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e 
devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. 
II. O projeto da lei de diretrizes orçamentarias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento 
do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. 
III. O projeto referente aos orçamentos da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do 
exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. 
[...] 
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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. 
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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:00523 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO FLEMING (PMDB/AC) 
Texto:   

   Suprima-se do art. 40 do ADCT a expressão: 
"...distribuindo-se os recursos entre as regiões 
macroeconômicas em razão proporcional à população, 
a partir da situação verificada no biênio 1986- 
87". 
Justificativa: 

A proposição de distribuir recursos entre regiões macroeconômicas em razão proporcional à população tem dois defeitos: 
não há consenso sobre o que é região macroeconômica (o que se conhece é região geo-econômica) e a 
proporcionalidade à população poderá atuar como fator de concentração da renda, uma vez que as regiões 
desenvolvidas apresentam maior contingente humano. Adicionalmente no caso das estatais isso poderia trazer mais 
problemas, inviabilizando o seu desempenho operacional e comprometendo a economia como um todo. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Autor suprimir a expressão do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo 
em vista a redução de desigualdades inter-regionais. 
Carece de fundamento a proposta, pois o artigo que se objetiva alterar guarda perfeita consonância com o art.171, 
§ 7o. do Projeto. 
Somos, pois, pela rejeição. 
 
   EMENDA:00979 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   

   Suprimir o seguinte trecho do art. 40 do 
Ato das Disposições Transitórias: 
"... distribuindo-se os recursos entre as 
regiões macroeconômicas em razão proporcional á 
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população, a partir da situação verificada no 
biênio 1986/87". 
Justificativa: 

A redução de desigualdades inter-regionais tem sido um dos objetivos mais perseguidos da política pública brasileira, 
estando presente em todos os Planos Nacionais de Desenvolvimento elaborados até a data. Este objetivo será, 
certamente, concretizado na medida em que recursos públicos e incentivos econômicos forem prioritariamente 
empregados no favorecimento das regiões mais carentes. Eleger, entretanto, como único critério alocativo a densidade 
populacional é diminuir sensivelmente a capacidade de ação do setor público, não aumentando, portanto, a eficiência 
alocativa dos recursos governamentais. A inclusão na soma desses recursos daqueles pertencentes às empresas 
estatais é reduzir ainda mais esta eficiência. 
Por outro lado, cristalizar a estrutura demográfica do biênio 1986/1987 para fundamentar por até 10 anos a aplicação de 
recursos governamentais é não permitir que as mudanças – naturais e previsíveis – na realidade nacional possam ser 
refletidas na lei orçamentária do País. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Autor suprimir a expressão do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo 
em vista a redução de desigualdades inter-regionais. 
Carece de fundamento a proposta, pois o artigo que se objetiva alterar guarda perfeita consonância com o art.171, 
§ 7o. do Projeto. 
Somos, pois, pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 35 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.  

 


