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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. 56. Até que a lei disponha sobre o art. 195, I, a arrecadação decorrente de, no 

mínimo, cinco dos seis décimos percentuais correspondentes à alíquota da 

contribuição de que trata o Decreto-Lei n.º 1.940, de 25 de maio de 1982, alterada pelo 

Decreto-Lei n.º 2.049, de 1º de agosto de 1983, pelo Decreto n.º 91.236, de 8 de maio 

de 1985, e pela Lei n.º 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a integrar a receita da 

seguridade social, ressalvados, exclusivamente no exercício de 1988, os 

compromissos assumidos com programas e projetos em andamento. 

 

  

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. Consulte na 10ª reunião, da 
Subcomissão de Saúde, Seguridade Social e do Meio Ambiente notas taquigráficas da Audiência 
Pública realizada em 28/4/1987 sobre Seguridade social / Questão da saúde / Direito à saúde. 
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b  

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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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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. 

4 – Comissões temáticas 

 

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 

Não foram localizadas emendas. 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Não foram localizadas emendas. 
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FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

 

Requerimento de destaque/fusão de emendas. A fusão foi aprovada incluindo a 

Emenda nº 1817.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 30/06/1988, a partir da 

p. 11711. 

 

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

2º) 

Art. 63 (ADCT). Até que a lei disponha sobre o art. 203, I, a arrecadação decorrente 

de, no mínimo, cinco décimos percentuais da alíquota da contribuição de que trata o 

Decreto-Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, alterada pelo Decreto-Lei nº 2.049, de 

1º de agosto de 1983, pelo Decreto nº 91.236, de 8 de maio de 1985, e pela Lei nº 

7.611, de 8 de julho de 1987, passa a integrar a receita da seguridade social, 

ressalvados, exclusivamente no exercício de 1988, os compromissos assumidos com 

programas e projetos em andamento. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

Requerimento de reunião de destaques e emendas relativa ao texto dos art. 62, 63, 

64 (§ 20) e 66. A reunião foi aprovada (acréscimo dos termos “dos seis” e 

“correspondentes” ao texto do artigo 63).  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 02/09/1988, a partir da 

p. 14210. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 56 (ADCT). Até que a lei disponha sobre o art. 195, I, a arrecadação decorrente 

de, no mínimo, cinco dos seis décimos percentuais correspondentes à alíquota da 

contribuição de que trata o Decreto-Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, alterada 

pelo Decreto- Lei nº 2.049, de 1º de agosto de 1983, pelo Decreto nº 91.236, de 8 de 

maio de 1985, e pela Lei nº 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a integrar a receita 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/273anc30jun1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/306anc02set1988.pdf
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da seguridade social, ressalvados, exclusivamente no exercício de 1988, os 

compromissos assumidos com programas e projetos em andamento. 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 56 (ADCT). Até que a lei disponha sobre o art. 195, I, a arrecadação decorrente 

de, no mínimo, cinco dos seis décimos percentuais correspondentes à alíquota da 

contribuição de que trata o Decreto-Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, alterada 

pelo Decreto- Lei nº 2.049, de 1º de agosto de 1983, pelo Decreto nº 91.236, de 8 

de maio de 1985, e pela Lei nº 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a integrar a 

receita da seguridade social, ressalvados, exclusivamente no exercício de 1988, os 

compromissos assumidos com programas e projetos em andamento. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 

FASE S 

 
   EMENDA:01817 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   

   Inclua-se no Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias o seguinte 
artigo: 
Artigo - Quatro quintos da arrecadação 
decorrente da contribuição de que trata o Decreto- 
lei 1.940, de 25 de maio de 1982, alterada pelo 
D.L. 2.049, de 1 de agosto de 1983, pelo Decreto 
91.236, de 8 de maio de 1985 e pela Lei 7.611, de 
8 de julho de 1987, passa a integrar a receita da 
seguridade social, ressalvados, exclusivamente no 
exercício de 1988, os compromissos assumidos com 
projetos em andamento, até que a lei dispuser 
sobre o artigo 231, inciso I, obedecido o prazo 
máximo de cinco anos, findo o qual será extinta a 
contribuição de que trata este artigo. 

                                                      
2 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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Justificativa: 

Dada a ampliação do conceito de seguridade social, com universalização dos benefícios e serviços das áreas de saúde, 
previdência e assistência social, torna-se necessário garantir recursos para implementação imediata das medidas 
propostas. 
O projeto da nova Constituição cria vários encargos novos para a seguridade social, sem destinar-lhes recursos 
correspondentes imediatos. Dentre estes novos encargos destacam-se a universalização do atendimento à saúde, a 
equiparação dos benefícios rurais e urbanos e o aumento do piso dos benefícios. 
Por outro lado, o artigo 231 autoriza a criação de novas contribuições dos empregadores para a seguridade social. 
Enquanto não forem ultimados os estudos e a tramitação legal dos projetos para operacionalização dessas contribuições, 
o financiamento da seguridade social precisa ser reforçado para fazer face às novas despesas. 
Parecer:   

   Intenta o nobre Constituinte Almir Gabriel incluir no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias 
artigo do seguinte teor: 
" Artigo - Quatro quintos da arrecadação decorrentes da contribuição de que trata o Decreto-lei 1940, de 25 de maio 
de 1982, alterada pelo D.L. 2.049, de 01 de agosto de 1983, pelo Decreto 91.236, de 08 de maio de 1085 e pela Lei 
7.611 de 08 de julho de 1987, passa a integrar a receita da seguridade social, ressalvados, exclusivamente no exercício 
de 1988, os compromissos assumidos com Projetos em andamento, até que a Lei dispuser sobre o Artigo 231, inciso I, 
obedecido o prazo máximo de cinco anos, findo o qual será extinta a contribuição de que trata este Artigo". 
É imprescindível dotar-se a seguridade social de recursos adequados. 
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00294 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprima-se, por inteiro, o artigo 63 das 
Disposições Transitórias do projeto de 
Constituição "B". 
Justificativa: 

O artigo, cuja integral supressão se pretende, estabelece, em síntese, a alocação de praticamente todos os recursos 
arrecadados no âmbito do FINSOCIAL para a seguridade e previdência social. 
Desta forma inviabiliza diversos programas e projetos de extrema importância social tais como, o Programa da Merenda 
Escolar, os programas de combate às epidemias, Projeto Nordeste e outros que contam como principal fonte de recursos 
para suas atividades os decorrentes dos recursos arrecadados do FINSOCIAL. 
Parecer:   

   O art. 63 das Disposições Transitórias, que a emenda intenta erradicar, procura adequar - até que a lei disponha 
sobre a descentralização, com decisão única de cada esfera de governo das ações e serviços públicos de saúde, sistema 
único (art. 203, I) - a arrecadação de, no mínimo, cinco décimos percentuais da alíquota da contribuição de que tratam 
os diplomas ali enumerados, percentual este que passa a  integrar a receita da Seguridade Social, ressalvado, no 
exercício de 1988, os compromissos assumidos com programas e projetos em andamento. 
Faz-se necessário manter tais recursos na área da seguridade social. Sem eles, o sistema sofreria - sem dúvida - um 
forte abalo com graves prejuízos para todos os trabalhadores. 
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00759 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 56 do Ato das Disposições 
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Constitucionais Transitórias a seguinte redação: 
"Art. 56. Até que a lei disponha sobre o art. 195, I,  
cinco sextos, no mínimo, do produto da 
contribuição instituída pelo art. 1o., § 1o., do 
Decreto-Lei no. 1.940, de 25 de maio de 1982, 
passam a integrar a receita da seguridade social, 
ressalvados, no exercício de 1988, os compromissos 
assumidos com programas e projetos em andamento." 
Justificativa: 

O dispositivo menciona, a nosso ver inutilmente, uma série de diplomas legais, quando bastava indicar o primeiro. 
Comete-se, com a menção a um decreto que teria alterado decretos-leis, que a redação proposta simplifica e corrige a 
original, sem lhe alterar o sentido. 
 

_______________________________________________________________________________ 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 56 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.  

 


