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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. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 

      I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 

educação; 

      II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas 

atividades. 

      § 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo 

para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem 

insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede 

pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a 

investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 

      § 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio 
financeiro do poder público.  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:06235 DT REC:06/05/87 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação 
 Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/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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Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE OS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À  
EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06237 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO,  
CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09288 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS RECURSOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS  
DESTINADOS À EDUCAÇÃO BENEFICIEM EXCLUSIVAMENTE AS INSTITUIÇÕES DE  
ENSINO PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:09999 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO SEJAM APLICADOS  
EXCLUSIVAMENTE NOS SISTEMAS DE ENSINO CRIADOS, MANTIDOS E CONTROLADOS  
PELA UNIÃO, PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 17ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes - VIIIa as notas 
taquigráficas da audiência pública realizada em 30/4/1987, sobre Educação gratuita e integral / 
Democratização da educação / Condições de trabalho dos professores / Ensino das ciências 
farmacêuticas / Influência do colonizador sobre o negro / Discriminação racial / Verbas públicas / 
Ensino cooperativista / Escolas particulares. 

As notas taquigráficas de todas as reuniões realizadas pela Subcomissão VIIIa estão na página da 
subcomissão em: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES – VIIIA 
 

                                                      
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/comissao8/subcomissao8a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
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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FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 15 - A lei regulará a transferência de recursos públicos a instituições 

educacionais privadas que prestem relevantes serviços públicos.  

Parágrafo único - As instituições a que se refere o 'caput' deste artigo:  

a) serão organizadas por comunidades e grupos de caráter social, religioso e 

cultural;  

b) comprovarão a não distribuição de lucros, a reaplicação de eventuais excedentes 

em educação e apresentarão contabilidade aberta e verificável pela comunidade e 

pelo Poder Público. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 7º - O ensino é livre à iniciativa privada, observadas as disposições legais, 

sendo proibido o repasse de verbas públicas para criação e manutenção de 

entidades de ensino particular. 

 

Consulte, na 34ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes a 

votação do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/7/1987, Supl., a 

partir da p. 182.  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

E DA COMUNICAÇÃO – VIII 
 

FASE E – 
Emendas ao 

anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 11 - É assegurada a exclusividade de utilização das verbas públicas para o 

ensino público.  

§ 1º - As escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, desde que prestem 

gratuitamente os seus serviços, poderão receber, na forma da lei, auxílio do Poder 

Público e de entidades públicas e da iniciativa privada.  

§ 2º - As escolas mencionadas no parágrafo anterior merecerão o estímulo 

financeiro do Poder Público se:  

a) administradas, em regime de cogestão, pelos integrantes do processo 

educacional e pela comunidade;  

b) comprovarem finalidade não lucrativa e reaplicarem eventuais excedentes em 

educação;  

c) previrem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica 

ou confessional ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
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FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 49.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Nota: Os dois substitutivos apresentados pelo Relator foram rejeitados pelos 

demais membros da Comissão. Consulte o volume 206, disponível em:  

Anteprojeto da Comissão - 

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

206.pdf 

 

Consulte na 5ª reunião extraordinária da Comissão da Família, da Educação, Cultura 

e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, a votação da redação final 

dos Substitutivos.  

Publicação: DANC, 4/8/1987, suplemento, a partir da p. 173, disponível em:  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 386 - As verbas públicas serão destinadas às escolas públicas, podendo, nas 

condições da lei e em casos excepcionais, ser dirigidas a escolas confessionais, 

filantrópicas ou comunitárias, desde que:  

I - provem finalidades não lucrativas e reapliquem excedentes financeiros em 

educação;  

II - prevejam a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 

suas atividades;  

Parágrafo único - O ensino é livre à iniciativa privada, que o ministrará sem 

ingerência do Poder Público, salvo para fins de autorização, reconhecimento e 

credenciamento de cursos e supervisão da qualidade. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 73.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 381 - As verbas públicas serão destinadas às escolas públicas, podendo, nas 

condições da lei e em casos excepcionais, ser dirigidas a escolas confessionais, 

filantrópicas ou comunitárias, desde que:  

I - provem finalidades não lucrativas e reapliquem excedentes financeiros em 

educação;  

II - prevejam a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 

suas atividades; 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
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FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 149.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 281 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo, 

nas condições da lei e em casos excepcionais, ser dirigidos a escolas 

confessionais, filantrópicas ou comunitárias, desde que:  

I - provem finalidades não lucrativas e reapliquem excedentes financeiros em 

educação;  

II - prevejam a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 

suas atividades.  

Parágrafo único - Os recursos públicos de que trata este artigo poderão, ainda, ser 

destinados a entidades de ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei, desde 

que atendam os requisitos dos itens I e II deste artigo. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 69.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 240 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo 

ser dirigidos a escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias definidas em 

lei, que:  

I - provem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 

educação;  

II - prevejam a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 

suas atividades. 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 479/87, referente à Emenda nº 05545.  

Destaque apresentado nº 2796/87, referente à Emenda nº 22881  

Destaque apresentado nº 5082/87, referente à Emenda nº 27594  

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

partir da p. 2229. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 247. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei, 

que:  

I - provem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 

educação;  

II - prevejam a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica 

ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 7. 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, parágrafos 1º, 2º e 3º do art.241 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão das proposições para efeito de ser votada, como texto 

substitutivo do art. 240 e seguintes, Cap. III, Tít. VIII, do Projeto (art. 239 e 

seguintes, do Substitutivo n" 2.044 (Centrão).  A fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/5/1988, a partir da 

p. 10586. 

Requerimento de destaque nº 17, referente à emenda 00989. A emenda foi 

rejeitada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/5/1988, a partir da 

p. 10621. 

 

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

2º) 

Art. 216. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, 

que:  

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 

educação;  

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas 

atividades.  

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de 

estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que 

demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos 

regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder 

Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio 

financeiro do Poder Público. 

  

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

Requerimentos de destaque nº 136, referente à Emenda 01338 e nº 1014, referente 

à Emenda 00982. As emendas foram rejeitadas. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 31/8/1988, a partir da 

p. 13795. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 212. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, 

que:  

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 

educação;  

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas 

atividades.  

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de 

estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que 

demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos 

regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder 

                                                      
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/246anc20mai1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/246anc20mai1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/304anc31ago1988.pdf
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Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio 

financeiro do Poder Público. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, 

que:  

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros 

em educação;  

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 

suas atividades.  

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de 

estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que 

demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos 

regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o 

Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na 

localidade.  

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio 

financeiro do Poder Público.  

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00039 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 

                                                      
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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Texto:   
   Suprima-se o art. 15 e seu parágrafo único do  
anteprojeto, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa: 
O repasse de verbas públicas destinadas a educação para instituições educacionais privadas deve 
ser vedado em qualquer hipótese.  
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0039-0  
O repasse de verbas públicas, sem dúvida, não pode beneficiar instituições de finalidades clara ou  
implicitamente lucrativas. Entretanto, devem ser ressalvadas as instituições a instituições 
comunitárias, que prestam serviços indispensáveis por custos mais baixos e com padrões  
qualitativos idênticos àqueles prestados pelo próprio Estado.  
A propósito desta questão, cumpre-nos submeter ao julgamento dos nobres Constituintes alguns 
dados sobre os gastos públicos com o ensino particular. Em primeiro lugar, cabe indagar  
quanto se gasta e, em segundo lugar, com que se gasta.  
Quanto à primeira pergunta, na esfera federal, observa-se que, de 1976 a 1982, o auxílio financeiro 
às instituições particulares de ensino superior foi inferior a 1 por cento das aplicações nas instituições 
federais. No ano passado, segundo declarações do Exmo. Sr. Ministro da Educação a este Órgão, tal 
auxílio não chegou a 1,2 por cento do orçamento do ensino superior do Ministério, incluindo-se ainda, 
neste percentual as instituições estaduais e municipais. No que se refere aos recursos do salário 
educação - quota federal - empenhados no ano passado, 13,6 por cento foram destinados a  
instituições particulares. Desta percentagem seguramente a maior parte se destinou a entidades 
como as Associações de Pais e Amigos do Excepcional, Federações desportivas e outras. 
Lamentavelmente, não temos, neste curto prazo, como levantar as aplicações dos Estados e 
Municípios. Entretanto, estes indicadores nos levam a concluir que a precariedade do ensino público 
não parecer resultar de políticas privatistas de aplicação de recursos.  
Por outro lado, cabe considerar que, no ensino superior, da parte fatia de recursos aplicados em 
instituições não federais é canalizada para as instituições confessionais de ensino superior. 
Considerando-se um caso bem próximo do típico, que é o da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, notamos que a participação dos subsídios do Ministério da Educação no seu orçamento 
foi de 29,4 por cento entre 1960 e 1963. Este percentual decaiu a partir de 1964 até atingir, no  
ano passado, 4,3 por cento. Apesar do escasso subsídio, os resultados apresentados por essas 
instituições não são nada desprezíveis, especialmente quando comparadas com o ensino superior 
federal. Assim, em 1984, a relação alunos por professores nas escolas federais foi de 7,9 enquanto 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro foi de 8,7 alunos por professor; na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo foi de 11,2 na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul 15,1 alunos por professor. Em 1985 a relação alunos/funcionários foi de 4,4 para as instituições 
federais autárquicas, 3,7 alunos por funcionário para as instituições federais fundacionais, 30,3 
alunos por funcionário para a Universidade do vale do Rio dos Sinos, 28,5 alunos por funcionário para 
a Universidade Católica de Goiás, e 10,3 para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Por sua vez, as despesas por aluno, também em 1985, mostraram grande vantagem para as 
universidades comunitárias.  
Em contraste com as disparidades de despesas, os resultados das instituições comunitárias são 
inequivocamente favoráveis.  
Para tomarmos apenas um indicador, na produção anual per capita dos docentes de pós-graduação, 
em 1982, o Instituto Metodista de Ensino Superior ocupava o quarto lugar, a Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo o 11o. lugar, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul a 14a. 
colocação, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas a 15a. posição e a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro o 19o. lugar.  
Estes dados introduzem no debate as necessárias questões dos custos e da efetividade. Fica claro 
que o Estado injeta modestos recursos públicos em instituições não lucrativas e recebe um retorno 
substancial. Isto significa que o montante pago pelo contribuinte é bem aproveitado.  
Na hipótese de se vedar a transferência de recursos públicos para tais instituições, os cidadãos 
arcarão com algumas consequências previsíveis. Primeiro, o desmantelamento de um patrimônio 
educacional e cultural penosamente amealhado, pois se a situação financeira das instituições 
comunitárias hoje é grave, tornar-se-á ainda pior. Segundo, o Estado, que não se mostra um gestor 
dos mais eficientes, poderá arcar, a média ou longo prazo, com um contingente que era de 212.500 
alunos em 1985 só nas escolas superiores católicas. Com isso, as despesas públicas com o ensino 
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superior, que alcançaram em 1986 79 por cento do total, segundo declarações do Sr. Ministro da 
Educação, deverão crescer ainda mais. Com isto, o ensino fundamental, destinado aos menos 
aquinhoados, perderá mais, assim, os Poderes Públicos deverão arcar com a demanda crescente de 
vagas, por exemplo, da escola de um orfanato, que fechará, do curso profissionalizante de uma 
entidade religiosa, que deixará de existir; da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, que 
legará à inteira responsabilidade do Estado a custosa e delicada tarefa da educação especial.  
Fica claro aos nobres Constituintes e à consciência nacional que este Relator não defende uma 
posição privativista, nem o favorecimento do lucro em educação. Defendemos entidades filantrópicas 
que contribuem para o bem-estar social. Assim cabe-nos ressaltar a necessidade de distinguir, como 
propôs recentemente o Sr. Ministro da Fazenda, as instituições públicas não estatais. Cabe-nos, 
ainda, expressar a preocupação com a possibilidade de o debate sobre o ensino público e particular, 
deixando em segundo plano os grandes problemas da educação nacional.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Inclua-se um parágrafo primeiro com a  
seguinte redação, em substituição ao parágrafo  
primeiro original do art. 11 do anteprojeto, que  
passa a ser parágrafo segundo, renumerando-se os  
seguintes.  
"As verbas públicas previstas neste artigo  
destinam-se, exclusivamente, às escolas públicas,  
criadas e mantidas pelo governo federal, pelos  
Estados, Distrito Federal e Municípios." 
Justificativa: 
O texto constitucional deve explicitar que as verbas públicas para a educação só podem ser utilizadas 
para a manutenção e o desenvolvimento das escolas públicas, atendendo a reivindicação de toda a 
comunidade educacional brasileira.  
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0045-4  
Devem ser ressalvadas as instituições comunitárias, desde que atendidas as exigências fixadas pelo 
Anteprojeto, tendo em vista os seus relevantes serviços à educação nacional.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00056 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:  
"A lei regulará a transferência de recursos  
públicos a instituições privadas que prestem  
relevantes serviços educacionais à comunidade." 
Justificativa: 
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Persegue-se, com esta Emenda, a clareza e especificidade na redação de um ditame constitucional.  
Buscou-se, assim, designar, com precisão, a espécie de serviços prestados pela instituição privada 
para merecer a transferência de recursos públicos, determinando-se, por outro lado, que tais serviços 
serão prestados à comunidade, caracterizando, assim, o tipo de serviço público a ser considerado.  
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0056-0  
Concordamos que a transferência de recursos públicos deve favorecer instituições privadas que 
prestem relevantes serviços à comunidade. É, aliás, o que consta do Anteprojeto.  
Somos, porém, de parecer que, já no texto constitucional, figurem os elementos básicos para 
identificação dessas instituições. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00063 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Artigo 15 passa ter a seguinte redação:  
Art. 15. Os recursos públicos destinados a  
educação somente serão aplicados no sistema  
educacional público. 
Justificativa: 
O anteprojeto do relator garante um bom percentual de recursos para educação mais possibilita a 
aplicação em entidades educacionais privadas.  
Entendemos que é necessário garantir que estes recursos sejam aplicados apenas no ensino público. 
Não mais podemos permitir que a união sustente estabelecimentos particulares, que além de cobrar 
do aluno, engorda os seus lucros com o dinheiro público.  
Parecer:   
   EMENDA No. 8A 0063-2  
Reiteramos nosso ponto de vista de que o Estado por si só não tem podido atender satisfatoriamente 
às necessidades educacionais. Por isto não pode prescindir da atuação das instituições nascidas da 
comunidade, de fins não lucrativos.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00105 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao artigo 15 a seguinte redação:  
"Artigo 15. É vedada a transferência de  
recursos públicos às instituições educacionais  
privadas." 
Justificativa: 
Não podemos permitir que, dentro de um modelo capitalista, as regras do mercado não prevaleçam 
também em relação ao ensino privado.  
As verbas públicas têm sido desviadas para as instituições privadas, muitas vezes sem qualquer 
fiscalização ou em consequência de influências políticas, numa competição desenfreada, cujo rumo é 
o da malversação dos recursos.  
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Cabe ao Estado a responsabilidade maior na educação, sempre em dificuldades por falta de verbas 
que são indevidamente maior na educação, sempre em dificuldades por falta de verbas que são 
indevidamente desviadas para o setor privado.  
Se o objetivo do empresário é o lucro e não se pode admitir o lucro sem risco, as regras de mercado 
devem prevalecer.  
Já que há dificuldades notórias, pelo menos no atual momento histórico, para que a educação fique 
como responsabilidade exclusiva do estado em todos os níveis, também não deve o estado canalizar 
recursos para o setor privado.  
Parecer:   
   Conforme expressamos anteriormente, somos de parecer contrário à proibição indiscriminada de 
transferência de recursos públicos às instituições particulares.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00122 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 15 do anteprojeto a seguinte  
redação e suprima-se o seu parágrafo único, letras a e b:  
"Art. 15. É assegurado à iniciativa  
particular o direito de ministrar ensino com  
liberdade de orientação pedagógica, filosófica e religiosa,  
respeitadas as exigências da lei e vedada  
a transferência de recursos públicos para sua manutenção." 
Justificativa: 
A constituição deve garantir pluralismo do ensino, como deve igualmente assegurar à iniciativa 
privada a livre organização para a prestação de serviços educacionais. Essa postura democrática, no 
entanto, não pode sacrificar ou comprometer a prioridade ao ensino público e gratuito de boa 
qualidade, que é o compromisso do Estado. Não se deve criar impedimento que dificulte a 
organização da escola particular, não sendo justo, entretanto, que a iniciativa privada receba, a 
qualquer título, recursos e subsídios que o Poder Público deveria canalizar para suas próprias 
escolas.  
A prática de subsídios direto ou indireto à escola privada constitui-se numa burla continuada a dois 
preceitos constitucionais: de um lado o Estado dificulta e quase inviabiliza a universalização do 
ensino fundamental, como acontece agora. De outro, incentiva o ensino pago em detrimento do 
ensino gratuito que, este sim, é obrigatório.  
A Constituição não pode, sob o pretexto do pluralismo do ensino, consolidar privilégios, privatizar 
lucros, muito menos comprometer a escola pública e, de alguma forma, criar condições para que 
sejam descomprimidos os objetivos maiores e o espírito da Nova Carta no tocante à Educação: a 
garantia de escola obrigatória e gratuita a todos os brasileiros dos seus aos dezesseis anos.  
Parecer:   
   A liberdade de iniciativa, e o pluralismo da educação acham-se agasalhados no Anteprojeto. No 
tocante à proibição indiscriminada de transferência de recursos públicos para instituições particulares, 
mesmo abrangendo apenas a sua manutenção, reiteramos nossa posição contrária.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00130 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 15, do anteprojeto do  
Relator da Subcomissão da Educação, Cultura e  
Esportes, o seguinte item:  
"Art. 15 ....................................  
Parágrafo Único. ............................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) serão organizadas por instituições de  
caráter filantrópico devidamente registradas no  
Conselho Nacional do Serviço Social." 
Justificativa: 
Inúmeros são os serviços de imensa utilidade prestados por instituições filantrópicas à comunidade. 
Seja no amparo à infância e ao menor, seja para suavizar o impacto da velhice, ou ainda para cuidar 
de excepcionais, elas estão, diuturnamente, presentes na magnânima ação beneficente.  
Assim, torna-se louvável o dispositivo constitucional inserido na futura Carta Magna, premiando 
instituições que prestem relevantes serviços de utilidade, com recursos transferidos.  
Todavia, ao tipificar as contempladas, por um lapso muito compreensível, as instituições filantrópicas 
ficaram à margem dessa recompensa.  
A presente emenda pretende sanar a falha, o que virá de encontro ao desejo de quantos conhecem a 
ação social desses agentes da benemerência e da solidariedade humana, incluindo-as entre as 
entidades a serem privilegiadas com a transferência de recursos das hostes públicas.  
Parecer:   
   Reiteramos nosso parecer no sentido de que só sejam transferidos recursos públicos a entidades 
públicas não estatais, na forma do Anteprojeto. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00192 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Modifica-se o art. 15.  
"Art. 15. A lei regulará a transferência de  
recursos públicos a instituições educacionais  
privadas, mediante a compra de vagas que atendam  
integralmente o princípio da gratuidade do  
ensino." 
Justificativa: 
A utilização de recursos públicos destinados à Educação, deve prioritariamente, destinar-se a rede 
pública.  
É dever do Estado garantir a educação e em alguns casos, para realizar essa tarefa, a rede particular 
de escolas com estrutura reconhecida a nível nacional, preenche requisitos que o Estado não pode 
atender.  
Nesse caso, a compra de vagas, em caráter integral de gratuidade, se torna necessária para o bom 
desenvolvimento da tarefa educacional, assegurado o controle efetivo das comunidades e do poder 
público.  
Parecer:   
   O princípio da gratuidade do ensino público está explícito no Anteprojeto. Não podemos e não 
devemos incentivar a compra de vagas nas instituições educacionais privadas.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00201 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   
   O art. 15 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 15. É vedada, a qualquer título, a  
transferência de recursos públicos a instituições  
educacionais privadas, salvo no caso de tais  
instituições representarem escolas gratuitas.  
Parágrafo único. As instituições a que se  
refere este artigo apresentarão contabilidade  
aberta e verificável pela comunidade e pelo Poder  
Público." 
Justificativa: 
O dispositivo proposta apresenta-se como emenda substitutiva do art. 15 do Anteprojeto, 
representado modificação de conteúdo comparativamente à versão original.  
Evidentemente, menos que negar a canalização (outros mecanismos o fazem) de recursos públicos 
para as instituições escolares privadas, a emenda visa a evitar que o Estado desfaleça, por essa via, 
sua obrigação de oferecer educação escolar em todos os níveis e de boa qualidade, em escolas 
públicas gratuitas criadas e mantidas sob seu patrocínio e zelo. Comprova esta orientação de 
princípio, a exceção dos recursos públicos poderem ser transferidos, quando as escolas privadas 
forem instituições, cujos serviços escolares sejam prestados gratuitamente. 
Nesse entendimento o sistema de bolsas de estudo fica também afastado.   
Parecer:   
   Reiteramos nosso parecer concernente ao tema. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00221 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   "Suprima-se os artigos 13 e 15 do  
anteprojeto, remunerando-se os demais." 
Justificativa: 
A suspensão dos artigos supramencionados deve-se, em primeiro lugar ao princípio que julgamos 
fundamental, de que o Estado não transfira recursos públicos a entidades privadas de ensino. Quanto 
aos dispositivos constantes dos artigos 13 e 14, julgamos por bem suprimi-los, por considerá-los 
inócuos, deixando que a lei ordinária defina esses assuntos.  
Parecer:   
   Reiteramos nosso parecer sobre os temas. No tocante aos incentivos fiscais, ressaltamos que não 
é possível abrir mão de nenhuma fonte de recursos para a educação. Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00056 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão da Educação,  
Cultura e Esportes, página 25  
Entre os incisos I e II do art. 3o, acrescente-se:  
As verbas públicas para a Educação deverão  
ser exclusivamente utilizadas na Rede Pública,  
excetuando-se as instituições educacionais  
filantrópicas, de benemerência e de utilidade  
pública. 
Justificativa: 
Em decorrência da responsabilidade efetiva do Estado com a manutenção do sistema de ensino 
público, gratuito e de boa qualidade, em todos os níveis, o mesmo deverá garantir a aplicação das 
verbas públicas para a educação, preferencialmente, na Rede Pública.  
Dessa forma poderia cobrir-se os déficits existentes no setor público.  
Parecer:   
   A dicotomia entre escolas públicas e particulares não consegue hoje expressar adequadamente a 
complexidade dos nossos sistemas de ensino. Por isto, o princípio foi acolhido pelo  
Substitutivo, em sua essência. 
 
 
   EMENDA:00263 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do Anteprojeto da  
Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte, o  
seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - Não se considera repasse  
de verbas públicas a concessão de bolsas de  
estudo, de valor igual ao custo-aluno em  
estabelecimento oficial congênere". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   Tendo em vista que o Poder Público deve encarregar-se do ensino público, ao passo que a 
iniciativa particular deve alcançar independência e autonomia, o Substitutivo estabelece que o 
atendimento através de bolsas de estudo ocorrerá, em caráter especial, nas escolas comunitárias, 
confessionais e filantrópicas que atenderem a determinados requisitos. 
 
   
   EMENDA:00264 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Inclua-se um parágrafo primeiro com a  
seguinte redação, em substituição ao parágrafo  
primeiro original do art. 11 do Anteprojeto da  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esporte, que  
passa a ser parágrafo segundo, renumerando-se os  
seguintes.  
"As verbas públicas previstas neste artigo  
destinam-se, exclusivamente, às escolas públicas,  
criadas e mantidas pelo governo federal, pelo  
Estados, Distrito Federal e Municípios." 
Justificativa: 
O texto constitucional deve explicitar que as verbas públicas para a educação só podem ser utilizadas 
para a manutenção e o desenvolvimento das escolas públicas, atendendo a reivindicação de toda a 
comunidade educacional brasileira.  
Parecer:   
   O princípio da exclusividade de verbas públicas para o ensino público foi acolhido pelo Substitutivo.  
Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00282 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Capítulo I  
Da Educação, Cultura e Esportes  
Emenda aditiva ao Anteprojeto  
Acrescente-se ao art. 7o. do Anteprojeto o  
seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único: Não se considera repasse  
de verbas públicas a concessão de bolsas de  
estudo, de valor igual ao custo-aluno em  
estabelecimento oficial congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   Conforme observado anteriormente, o Substitutivo só permite a transferência de recursos públicos 
para escolas confessionais, comunitárias e filantrópicas, observados certos requisitos, o que, em 
parte, coincide com o elevado propósito do Autor. 
   
   EMENDA:00326 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do anteprojeto o  
seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - Não se considera repasse  
de verbas públicas a concessão de bolsas de  
estudo, de valor igual ao custo-aluno em  
estabelecimento oficial congênere". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   O texto do Anteprojeto, no art. 11, assegura a exclusividade das verbas para as escolas públicas, 
não permitindo a compra de vagas, nas escolas privadas, pelo Estado. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00336 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Capítulo I - Acrescente-se ao art. 7o. do  
anteprojeto o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único. Não se considera repasse de  
verbas públicas a concessão de bolsas de estudo,  
de valor igual ao custo-aluno em estabelecimento  
oficial congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   O Anteprojeto assegura a exclusividade das verbas públicas para as escolas públicas, vedando a 
possibilidade de compra de vagas, pelo Estado, nas escolas privadas. Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00343 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Supressiva"  
Capítulo I - Suprima-se no art. 7o. do  
anteprojeto a expressão: "Sendo proibido o repasse  
de verbas públicas para criação e manutenção de  
entidades de ensino particular". 
Justificativa: 
Como redigido o art. 7° fica proibida a concessão de bolsas de estudo, até mesmo quando destinada 
a entidade particular situada no estrangeiro.  
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Por outro lado, se a escola pública não conseguir dar atendimento a todos e em todos os locais, a 
população escolar ficará desamparada.  
Parecer:   
   O texto do anteprojeto, no art. 11, assegura a exclusividade das verbas públicas para o ensino 
público, excetuando-se os estímulos financeiros que poderão ser concedidos às 
escolas comunitárias, a critério do Poder Público e de acordo com as exigências do referido artigo. 
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00362 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva da expressão  
"Sendo proibido o repasse de verbas públicas  
para criação e manutenção de entidades de ensino  
particular." do art. 7o. do Anteprojeto 
Justificativa: 
A adoção deste princípio fere toda a consciência pluralista e democrática do texto Constitucional. 
Enquanto, na área da cultura, do lazer, do esporte, das atividades de pesquisa e no atendimento aos 
portadores de deficiências, ocorre o repasse de verbas públicas, a área do ensino fica bloqueado ao 
exclusivo domínio do Estado.  
Entendo que, pelo contrário, o contribuinte deve ter até o direito de impedir que recursos públicos 
sejam mal administrados, obrigando-os a comprovar sua aplicação e sua necessidade, mesmo 
quando destinados a entidades públicas.  
Parecer:   
   De acordo com o Art. 11 do Anteprojeto, fica assegurado a exclusividade de verbas públicas para 
as escolas públicas, adotando-se em relação às escolas privadas o regime de autonomia 
administrativa e financeira. O Anteprojeto pressupõe a possibilidade de estímulo financeiro por parte 
do Estado apenas às escolas comunitárias, de acordo com as exigências do referido Art. e seus 
parágrafos. Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00404 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir no art. 7o. do anteprojeto da  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, a  
expressão:  
"sendo proibido o repasse de verbas públicas  
para criação e manutenção de entidades de ensino  
particulares." 
Justificativa: 
É dever do Estado promover o ensino através de todas as formas possíveis e eficientes, sem 
discriminação e assegurando o efetivo direito de escolha, de modo que os recursos públicos 
beneficiem a todos aqueles que os geraram.  
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Parecer:   
   O texto do anteprojeto garante a exclusividade das verbas públicas para as escolas públicas e, em 
casos especiais, para as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos do Art. 11 e 
seus parágrafos. Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00407 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do anteprojeto da  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, o  
seguinte parágrafo:  
Parágrafo único - Não se considera repasse de  
verbas públicas a concessão de bolsas de estudo,  
de valor até o custo-aluno em estabelecimento  
oficial congênere. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   O anteprojeto assegura a exclusividade das verbas públicas para as escolas públicas e, em casos 
especiais, para as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos do Art. 11 e seus 
parágrafos. Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00420 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modificar o art. 7o. do Cap. I, "Da Educação,  
Cultura e Esportes", da Subcomissão da Educação,  
Cultura e Esportes, passando o seu texto a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 7o. - O ensino é livre à iniciativa  
privada, observadas as disposições legais, sendo  
proibido o repasse de verbas públicas para criação  
e manutenção de entidades de ensino particular,  
exceto àquelas sem fins lucrativos, que  
suplementam as necessidades do Estado." 
Justificativa: 
As Instituições sem fins lucrativos exercem e bem, a educação, especialmente das pessoas 
portadoras de deficiência, mas tem encontrado dificuldades imensas para poderem sobreviver.  
Justo, portanto, que recebam do Estado, apoio pelas atividades que exercem.  
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Parecer:   
   O Anteprojeto admite estímulo financeiro do poder público às escolas comunitárias, filantrópicas ou 
confessionais, nos termos do art. 11 e seus parágrafos. Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00468 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Anteprojeto  
Acrescente-se ao art. 7o. do Anteprojeto o  
seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - Não se considera repasse  
de verbas públicas a concessão de bolsas de  
estudo, de valor igual ao custo-aluno em  
estabelecimento oficial congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   O Art. 11 do Anteprojeto assegura a exclusividade das verbas públicas para as escolas públicas, 
admitindo-se, porém, sem maiores detalhes, as exceções compreendidas nos parágrafos do Artigo 
11. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00504 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do anteprojeto o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - Não se considera repasse  
de verbas públicas a concessão de bolsas de  
estudo, de valor igual ao custo-aluno em  
estabelecimento oficial congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   Tendo em vista que as verbas públicas devem beneficiar o ensino público e, observadas certas 
condições, atender às escolas confessionais, filantrópicas e comunitárias, somos de parecer que o 
dispositivo não deve ser acolhido. 
   
   EMENDA:00559 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   CAPÍTULO I  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Emenda Aditiva ao Anteprojeto  
Acrescente-se ao art. 7o. do Anteprojeto o  
seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - Não se considera repasse  
de verbas públicas a concessão de bolsas de  
estudo, de valor igual ao custo-aluno em  
estabelecimento oficial congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   No texto do Relator, não se explicitam as formas possíveis e legais de auxílio público, nas 
condições expressas pelo parágrafo 2o. do art. 11, às escolas comunitárias, filantrópicas ou 
confessionais. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00620 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do anteprojeto o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - Não se considera repasse  
de verbas públicas a concessão de bolsas de  
estudo, de valor igual ao custo-aluno em  
estabelecimento oficial congênere". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   Conforme já informado, o tema bolsa de estudo será assunto a ser regulado em lei ordinária. Não 
acolhida. 
   
   EMENDA:00631 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do anteprojeto o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - Não se considera repasse  
de verbas públicas a concessão de bolsas de  
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estudo, de valor igual ao custo-aluno em  
estabelecimento oficial congênere". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   No texto do Relator, não se explicitam as formas possíveis de auxílio Público, nas condições 
impostas pelo parágrafo 2o. do art. 11, às escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais. Pelo 
não acolhimento. 
   
   EMENDA:00759 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 7o. do anteprojeto o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - Não se considera repasse  
de verbas públicas a concessão de bolsas de  
estudo, de valor igual ao custo-aluno em  
estabelecimento oficial congênere". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   O Relator optou por outra redação do referido art. 7o. do Anteprojeto, no sentido mesmo de obviar 
as dificuldades subjacentes à Emenda proposta.  
Pelo não acolhimento.  
Ao invés de "formas variadas de auxílio", preferimos assegurar "incentivos especiais" a estas 
pequenas e médias empresas, como já recebem congêneres em outros setores. Não acolhida. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00019 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do Artigo 11, do Substitutivo do  
Relator da Comissão da Família, Educação, Cultura  
e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação a expressão "desde que prestem  
gratuitamente os seus serviços", bem como o  
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dispositivo constante da letra "a" do § 2o., do  
mesmo artigo. 
Justificativa: 
É compreensível o Poder Público proteger e auxiliar entidades comunitárias, filantrópicas e 
confessionais, em virtude do papel de cunho social que desempenham.  
Contudo, condicionar o apoio dos Poderes Públicos e essas entidades à gratuidade na prestação dos 
seus serviços, parece nos um enorme disparate que pretendemos eliminar, dando uma redação 
condizente, com o fim colimado pelo legislador.  
Nenhuma entidade, a não ser que mantida pelos Poderes Públicos, terá condições de sobreviver, 
prestando seus serviços gratuitamente, ainda que subvencionada pelo Estado. A prática nos ter 
revelado que essas subvenções têm sido precárias, muito aquém do desejável.  
Quanto a letra “A” do § 2°, não nos parece coerente incluir a cogestão das entidades, uma vez que a 
responsabilidade real na administração das mesmas recai sobre as mantenedoras. Os outros 
elementos são meros partícipes, não se responsabilizando nas reais decisões mais graves.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00055 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   CAPÍTULO - I  
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
EMENDA SUBSTITUTIVA:  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 11:  
É assegurada a exclusividade de utilização  
das verbas públicas para a construção de  
educandários públicos.  
§ 1o. - As escolas comunitárias,  
filantrópicas ou confessionais, poderá receber, na  
forma da lei, auxílio do Poder Público, de  
entidades públicas e da iniciativa privada, desde  
que esta destine a respectiva verba para a dedução  
de custos aos estudantes, bibliotecas ou museus. 
Justificativa: 
Entendemos que as entidades educacionais de iniciativa privada, devam beneficiar-se das verbas 
públicas na forma do parágrafo retrocitado, uma vez que muitos municípios brasileiros não foram 
contemplados com a construção e manutenção de educandários públicos do 1° e /ou 2° Graus, e 
onde a comunidade, com seus parcos recursos, bancou, no sistema de mutirão, a construção dos 
mesmos. Por essa razão, encontram-se quase que em sua totalidade, com dificuldades financeiras 
insanáveis.  
Achamos que para resgatar o empreendimento louvável dessas comunidades, localizadas nos mais 
longínquos municípios de nosso País, deva-se propiciar, além da assistência técnica, a assistência 
financeira, observando a legislação básica da educação nacional.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
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financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00059 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 2o. do Art. 11; do  
Substitutivo do Relator da Comissão da Família, da  
Educação, Cultura e Esporte, da Ciência e  
Tecnologia e da Comunicação.  
§ 2o. - A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioritariamente o atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, mediante a  
construção de Centros Integrados de Ensino  
Público, conforme lei complementar determine  
plurianualmente. 
Justificativa: 
A alocação prioritária dos recursos públicos no ensino obrigatório, e, especialmente, na construção de 
Centros Integrados de Ensino Público será uma forma de assegurar aos milhões de menores 
carentes do Brasil as condições mínimas par a o aprendizado: turno único, com duração mínima de 
oito horas, alimentação e assistência médica e odontológica.  
As estatísticas educacionais demonstram que as escolas primárias têm como característica a 
infrequência e o abandono precoce das aulas. Criança faminta não tem condição nem motivação para 
frequentar a escola. A alocação dos recursos públicos num sistema de ensino que assegure o 
desenvolvimento físico e intelectual dos alunos e o melhor investimento físico e intelectual dos alunos 
e o melhor investimento que o Estado pode fazer para garantir o futuro dos brasileiros.  
Parecer:   
   Os desdobramentos propostos pelas Emendas explicitam normas que, na tradição do Direito 
Brasileiro, coadunam-se melhor com a Legislação Básica da Educação Nacional. Rejeitada 
   
   EMENDA:00067 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 11 pelo seguinte:  
"Art. 11 - O Estado fornecerá "certificados  
de educação" aos estudantes do ensino secundário e  
superior que demonstrarem insuficiência  
financeira, em termos de renda familiar, e hajam  
satisfeitos os requisitos intelectuais de admissão.  
§ 1o. - Os "certificados de educação" serão  
utilizados pelos pais e estudantes, em pagamento  
da instituição escolar, tendo estes liberdade de  
escolha da instituição pública ou privada que  
desejam cursar.  
§ 2o. - Os "certificados de educação" serão  
descontáveis em bancos públicos e privados, aos  
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quais será garantido imediato reembolso, nas  
condições conveniadas com o Ministério da Educação." 
Justificativa: 
A atual redação do Art. 11 promove a estatização do ensino e prejudica a liberdade de escolha 
individual. A gratuidade do ensino só é democrática se trata desigualmente os desiguais. Não há 
razão para os indivíduos de família fica dispensarem-se ao pagamento do ensino secundário, 
universitário ou profissionalizante. E também não é justo privar-se os estudantes pobres, de por falta 
de meio, cursarem instituições privadas que, em campos ou especializações determinadas, podem 
apresentar melhor qualidade.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00075 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva-Aditiva  
Suprimam-se, do art. 11, o § 2o. e suas  
letras, e dê-se ao seu § 1o. a designação de  
parágrafo único, com a redação abaixo, do  
Substitutivo elaborado pelo Relator da Comissão,  
de modo que sua redação passe a ser a seguinte:  
Art. 11. ....................................  
Parágrafo único. As escolas comunitárias,  
filantrópicas ou confessionais, poderão receber,  
na forma da lei, auxílio do poder público e de  
entidades públicas e da iniciativa privada, desde  
que comprovem finalidade não lucrativa. 
Justificativa: 
Objetiva-se, com a presente alteração, evitar que as Escolas particulares fiquem vinculadas à 
cogestão com o Estado.  
É inegável o papel educacional e a grande ajuda que prestam à coletividade as escolas fundadas 
e/ou mantidas pelas entidades religiosas ou centros comunitários, ou equivalentes, no âmbito 
nacional.  
Sem fim lucrativos e carentes de recursos, nada mais justo que permitir ao poder público, a 
oportunidade de prestar-lhes o devido amparo para que não apenas possam subsistir, como ampliar 
seu atendimento, pelo desenvolvimento de seus trabalhos.  
Voltadas, por outro lado, para a população mais pobre é justo que verbas públicas sejam a elas 
destinadas.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00125 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   
   Modificar o § 1o. do Artigo 11 do  
Substitutivo desta Comissão, que passará a ter a  
seguinte redação:  
"§ 1o. - As escolas comunitárias  
filantrópicas ou confessionais, poderão receber,  
na forma da lei, auxílio do Poder Público e de  
entidades públicas e da iniciativa privada." 
Justificativa: 
O importante, a nosso ver, para que a escola possa receber o auxílio do Poder Público, de entidades 
públicas e da iniciativa privada, não é ter como característica a sua condição de comunitária, 
filantrópica, nem prestar gratuitamente os seus serviços, pois o simples fato de receber qualquer 
auxilio, mesmo do Poder Público, a descaracterizaria como filantrópica. O auxílio do Poder Público 
deve ser dado às escolas que realmente cumpram com os seus objetivos na formação de nossa 
juventude.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00128 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 11, do  
anteprojeto da Comissão da Família, da Educação,  
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação:  
"Art. 11. As verbas públicas serão  
prioritariamente destinadas ao ensino público,  
admitido o amparo técnico e financeiro, inclusive  
sob a forma de bolsas de estudo, a outras  
instituições educacionais, qualquer que seja sua  
forma de organização e modalidade de prestação do  
ensino, desde que satisfaçam as exigências  
estabelecidas na legislação de diretrizes e bases,  
entre elas a idoneidade da instituição, e seu  
efetivo empenho em dar atendimento ao aluno carente." 
Justificativa: 
Foge até ao bom senso, a vedação de repasses de verbas públicas a instituições de ensino outras 
que não aquelas que prestem gratuitamente os seus serviços, e, além disto, apresentem 
características de gestão que escapam à regra geral.  
Torna-se fácil, figurar a hipótese, de alguma escola, por exemplo de nível superior, que, apesar de 
privada, seja paradigma e dê curso de especialização excelente, até com exclusividade no País, e 
não possa receber sequer um bolsista, custeado por verbas públicas, em face da pretendida 
proibição.  
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Há de se cogitar, também, da ajuda que muitas escolas deverão continuar recebendo por se 
encontrarem em rincões ainda não bem, ou totalmente, atendidos pela rede pública de ensino. Essa 
simples possibilidade deve continuar aberta, mesmo porque, em que pese o desejo de suprir as 
necessidades de ensino do País com investimentos e verbas públicas suficientes para atingir esse 
objetivo, ano se pode prever quando, e se sempre, ele ficará totalmente atendido.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00156 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 11. § 1o. Suprima-se a expressão "desde  
que prestem gratuitamente os seus serviços",  
passando o parágrafo a ter a seguinte redação:  
Art. 11 ..................................................  
§ 1o. As escolas comunitárias, filantrópicas  
ou confessionais, poderão receber, na forma da  
lei, auxílio do Poder Público e de entidades  
públicas, bem como da iniciativa privada. 
Justificativa: 
Em primeiro lugar, a liberdade assegurada pelo projeto, bem como o pluralismo de ideias ficam, aí, 
melhor asseguradas, o que não ocorre no texto original.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00157 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 11, § 2o., alínea a Substitua-se a  
expressão "em regime de cogestão pelas" pela" na  
forma de seu regimento, com", passando o texto a  
ter a seguinte redação:  
Art. 11 ..................................................  
§ 2o.........................................  
a) administradas, na forma de seu regimento,  
com a participação dos integrantes do processo  
educacional e pela comunidade. 
Justificativa: 
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Cada Instituição, dentro da liberdade que o projeto assegura, deve ter sua fisionomia própria, que é 
definida pelo seus Estatutos e seu Regimento, impor-lhes regime de administração, é restringir-lhes 
essa liberdade.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00161 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Substitua-se os §§ 1o. e 2o. do artigo 11,  
por Parágrafo Único, com a seguinte redação:  
Art. 11......................................  
Parágrafo Único As escolas privadas sem fins  
lucrativos poderão receber do Poder Público, na  
forma da lei, recursos para ministrar o ensino  
gratuito." 
Justificativa: 
A redação proposta nos §§ é significativamente meritória, por amparar as entidades ali enumeradas 
com recursos públicos e privados na ministração do ensino gratuito aos carentes. Transporta, no 
entanto, para o Texto Constitucional disposições da lei regulamentar; enuncia um elenco de 
instituições que poderão ser beneficiadas, prejudicando com a especificação, benefícios que outras 
fariam jus.  
A emenda consolida as condições e particulares em princípio, delegando à lei, a especificação e 
enunciação dos requisitos, condições, particulares da cooperação pública com tais entidades.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00194 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 11 e seus parágrafos pela seguinte:  
Art. 11. A utilização de verbas públicas para  
apoio ao ensino em escolas não oficiais obedecerá  
aos seguintes princípios:  
I - As escolas deverão ser comunitárias,  
filantrópicas ou confessionais, e não poderão ter  
como finalidade do exercício do ensino, vantagem  
econômica;  
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II - A administração se dará através de  
gestão participativa, na forma que lei o estabelecer;  
III - Eventuais receitas excedentes devem ser  
aplicados exclusivamente no objetivo do ensino;  
VI - Deverão prever no caso de encerramento  
das atividades, a destinação do patrimônio a este  
estabelecimento que satisfaça os itens acima ou ao  
Poder Público.  
Parágrafo único. O recebimento por parte do  
estabelecimento privado de verbas públicas, não  
impede que o mesmo receba apoio da iniciativa  
privada. 
Justificativa: 
A redação proposta, sem prejuízo das cautelas da redação atual, nos parece mais adequada e 
conforme com o princípio da liberdade de ensino.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00232 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se no final do § 1o. do artigo 11  
do Substitutivo da Comissão da Família, da  
Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e  
Tecnologia e da Comunicação, o que se segue:  
"Com a obrigatoriedade também de  
estabelecimentos particulares aceitarem o  
excepcional." 
Justificativa: 
A obrigatoriedade de aceitação, pela escola privada, do aluno excepcional deve figurar no texto 
constitucional, a fim de impedirem-se manobras, rodeios, escusas e recusas. Se todos são iguais 
perante a lei, e se toros os brasileiros têm direito ao ensino, nenhuma escola, pública ou particular, 
poderá deixar de acolher o excepcional, o deficiente físico, mental e sensorial.  
Parecer:   
   Os desdobramentos propostos pelas Emendas explicitam normas que, na tradição do Direito 
Brasileiro, coadunam-se melhor com a Legislação Básica da Educação Nacional. Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00246 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, como alínea "f" do é único do  
artigo 9o. do Substitutivo da Comissão da Família,  
da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e  
Tecnologia e da Comunicação, o que se segue:  
f) - Não se considera repasse de verbas  
públicas a concessão de bolsas de estudo, de valor  
igual ao custo-aluno em estabelecimento oficial  
congênere. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   A democratização do ensino é amplamente contemplada no substitutivo, através do fortalecimento 
da escola pública e da gratuidade desta última. Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00255 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Supressão do Parágrafo 2o. do art. 11. 
Justificativa: 
Se para as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais que prestam gratuitamente seus 
serviços (§ 1° do art. 1) se admite o auxílio financeiro do poder público, inadmissível seria que este 
mesmo poder subvencionasse, através de estímulos financeiros, a rede educacional privada, objetivo 
do § 2° do art. 11. Enfrentando o Poder Público dificuldades financeiras para manter a rede pública, 
como onerá-la ainda mais em instituições que, inclusive, apresentam “excedentes”, ainda que 
consideradas como sem fins lucrativos.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00278 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Aditiva"  
"PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA  
COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E  
ESPORTES, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA  
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COMUNICAÇÃO"  
Capítulo I - Acrescente-se o § 2o. ao art. 8o.  
"Parágrafo único. - Não se considera repasse  
de verbas públicas a concessão de bolsas de  
estudo, de valor igual ao custo-aluno em  
estabelecimento oficial congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   Deve ser mantido o princípio da exclusividade de verbas públicas para o ensino público.  
Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00292 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Proposta de acréscimo de artigo ao Projeto da  
Comissão da Família, da Educação, cultura e  
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.  
Art. - "Lei Federal estabelecerá requisitos  
mínimos para repasse de verba pública para que as  
instituições de ensino sejam reconhecidas pelos  
padrão de qualidade, e consideradas de utilidade  
pública e educacional". 
Justificativa: 
(I) – Que seja criada, por lei, a possibilidade de que instituições particulares de ensino reconhecidas 
pelo seu padrão de qualidade, sejam consideradas como entidades de utilidade pública educacional, 
para efeito de obtenção de recursos públicos. A legislação deverá estabelecer: 
- Os requisitos mínimos exigidos para seu reconhecimento como entidade desta natureza;  
- A Forma pela qual este reconhecimento será feito. 
Em princípio, esta função deverá estar sob a responsabilidade do Conselho Federal de Educação, 
reformulado no sentido proposto pela comissão; 
- Os mecanismos de acompanhamento que assegurem a permanência dos requisitos de qualidades 
exigidos.  
(II) – Que as instituições privadas que recebam apoio público na forma indicada acima tenham suas 
atividades sujeitas a controle social efetivo; 
(III) – Que o crédito educativo seja ampliado e o sistema de bolsas de estudo expandido, segundo 
critérios a serem estabelecidos pelos Conselho Federal e Estaduais de Educação”.  
Estou integralmente com a recomendação da douta comissão, especificamente a do item (I).  
Portanto, oponho-me à redação do artigo 7° (Sétimo) do Projeto da Subcomissão de Educação, 
Cultura e Esportes – Relator ilustre Constituinte João Calmon, devendo receber a alteração que lhe 
proponho.  
O repasse de verba pública para manutenção de ensino particular deve estar adstrito a instituições 
que, pelo seu padrão de qualidade, sejam consideradas de utilidade pública educacional.  
Ante o exposto, proponho acrescentar ao artigo 7° da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
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financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00309 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:  
"Art. 11. São asseguradas verbas públicas  
para o ensino particular comunitários na mesma  
proporção do ensino público." 
Justificativa: 
As escolas comunitárias particulares prestam tanto ou mais serviços às comunidades, quanto as 
públicas. Por isso devem receber recursos do poder público. São as grandes responsáveis pela maior 
parte do ensino em nosso País, tanto no 1° e 2° graus, quanto, no ensino superior.  
Suprir essas organizações com recursos públicos, nada mais é do que buscar um ponto de apoio, 
uma colaboração maior das comunidades junto ao poder público, que não tem condições de manter 
em todos os recantos do País, a educação. Por que não aproveitar estas estruturas já existentes que 
apenas com subvenções poderão dar, também, o ensino gratuito, especialmente aos mais 
necessitados.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00331 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescer ao art. 11 a expressão "e para  
concessão de bolsas de estudo a alunos que  
comprovarem insuficiência de recursos", 
 redigindo-o assim:  
Art. 11 - É assegurada a exclusividade de  
utilização das verbas públicas para o ensino  
público e para a concessão de bolsas de estudo a  
alunos que comprovarem insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   O princípio da destinação de verbas públicas para as instituições públicas de ensino é fundamental, 
para se concretizar o ideal republicano da escola pública e democrática.  
Rejeitada. 
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   EMENDA:00371 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se os §§ 1o. e 2o. do artigo 11,  
por Parágrafo Único, com a seguinte redação:  
Art. 11 - ..............................  
Parágrafo único - As escolas privadas sem  
fins lucrativos poderão receber do Poder Público,  
na forma da lei, recursos para ministrar o ensino  
gratuito." 
Justificativa: 
A redação proposta nos §§ é significativamente meritória, por amparar as entidades ali enumeradas 
com recursos públicos e privados na ministração do ensino gratuito aos carentes. Transporta, no 
entanto, para o Texto Constitucional disposições da lei regulamentar; enuncia um elenco de 
instituições que poderão ser beneficiadas, prejudicando com a especificação, benefícios que outras 
fariam jus.  
A emenda consolida as condições e particulares em princípio, delegando à lei, a especificação e 
enunciação dos requisitos, condições, particulares da cooperação pública com tais entidades.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00404 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 11. § 1o. - Suprima-se a expressão  
"desde que prestem gratuitamente os seus  
serviços", passando o parágrafo a ter a seguinte  
redação:  
Art. 11 ..................................................  
§ 1o. - As escolas comunitárias,  
filantrópicas ou confessionais, poderão receber,  
na forma da lei, auxílio do Poder Público e de  
entidades públicas, bem como da iniciativa  
privada. 
Justificativa: 
Em primeiro lugar, a liberdade assegurada pelo projeto, bem como o pluralismo de ideias ficam, aí, 
melhor asseguradas, o que não ocorre no texto original.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
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financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00408 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 11, § 2o, alínea “a” -: Substitua-se a  
expressão "em regime de cogestão pelas" pela "na  
forma de seu regimento, com", passando o texto a  
ter a seguinte redação:  
Art. 11 ............................................  
§ 2o ........................................  
a) administrados, na forma de seu regimento,  
com a participação dos integrantes do processo  
educacional e pela comunidade. 
Justificativa: 
Cada Instituição, dentro da liberdade que o projeto assegura, deve ter sua fisionomia própria, que é 
definida pelo seus Estatutos e seu Regimento, impor-lhes regime de administração, é restringir-lhes 
essa liberdade.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00425 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Substitutivo do relator da Comissão da  
Família, Da Educação, Cultura e Esportes, Da  
Ciência e Tecnologia e Da Comunicação.  
Emenda No.  
Redija-se o art. 11, eliminando-se os seus  
parágrafos e alíneas, na forma seguinte:  
"Art. 11 É assegurada a utilização das verbas  
públicas para o ensino público ou privado". 
Justificativa: 
As verbas públicas não podem ser restritas apenas à escola pública, porque devemos respeitar a 
iniciativa privada na educação do povo.  
Ademais, há que possibilitar a concretização do princípio de livre escolha da escola, daí eliminarmos 
todos os parágrafos e alíneas deste art. 11.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
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financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00475 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Emenda  
Suprima-se os parágrafos primeiro e segundo  
do art. 11 do substitutivo. 
Justificativa: 
Todos os recursos de Poder Público devem ser destinados exclusivamente ao ensino público e 
gratuito e à manutenção das escolas públicas. Os parágrafos que ora propomos revogar prejudicam a 
afirmação do caput do artigo.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00502 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Acrescer ao art. 11 a expressão "e para  
concessão de bolsas de estudo a alunos que  
comprovarem insuficiência de recursos," redigindo-  
o assim:  
"Art. 11 - É assegurada a exclusividade de  
utilização das verbas públicas para o ensino  
público e para a concessão de bolsas de estudo a  
alunos que comprovarem insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui auxílio ao aluno e não à escola. Se em determinado local não existir 
escola pública ou não for possível a ela atender a todos, ou ainda naqueles cursos não ministrados 
por estabelecimentos oficiais, somente os que dispuserem de recursos terão o privilégio de acesso 
aos estudos.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00509 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 11 do Substitutivo da  
Comissão da Família, da Educação, Cultura e  
Esporte, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação,  
a seguinte redação:  
"Art. 11 - O ensino é livre à iniciativa  
privada observadas as disposições legais, sendo  
permitido o repasse de verbas públicas para  
criação e manutenção de entidades de ensino particular." 
Justificativa: 
As escolas particulares são de grande importância no contexto educacional do País.  
Estas contribuem na diminuição das contas do governo com a Educação, pois se elas não existissem, 
o país teria que investir uma fábula na construção de novas escolas, e na manutenção das mesmas.  
Sem incentivos por parte do governo, é praticamente impossível a manutenção das escolas 
particulares, levando ao seu desaparecimento, o que traria um prejuízo para a educação e as 
finanças do País.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00532 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 11 do substitutivo do relator a seguinte redação:  
Art. 11. O desenvolvimento da educação, da  
cultura, da ciência e da pesquisa em geral contará  
com amplos incentivos fiscais na forma da lei. 
Justificativa: 
Não se pode retirar da educação, da cultura, da ciência e da pesquisa a possibilidade de obterem 
maior volume de recursos mediante a concessão de incentivos fiscais. A chamada Lei Sarney vem 
rendendo, sem dúvida, importantes frutos no que se refere à cultura, assegurando-lhe as verbas de 
que necessita para inúmeras finalidades. Isso já foi feito no passado, sempre com bons resultados no 
que se refere ao aproveitamento dos recursos financeiros assim definidos. Essa disposição foi, 
inclusive, majoritária no âmbito da Subcomissão de Educação, Cultura e Desportos que inclui em seu 
anteprojeto.  
Parecer:   
   Firmado o princípio geral da exclusividade das verbas públicas para o ensino público, seria uma 
contradição estabelecer incentivos fiscais para a educação em geral. No que tange à ciência e 
pesquisa, a proposta foi acolhida pelo substitutivo. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00533 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOÃO CALMON (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 8o. do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
Art. 8o. A União aplicará anualmente nunca  
menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco  
por cento, no mínimo, da receita resultante de  
impostos, inclusive os provenientes de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
§ 1o. Para efeito do cumprimento do disposto  
no "caput" deste artigo, serão considerados os  
programas de educação pré-escolar e de ensino,  
excluído o auxílio suplementar aos educandos.  
§ 2o. A repartição dos recursos públicos  
garantirá ao atendimento do ensino obrigatório  
nunca menos de cinquenta por cento de seu  
montante, conforme lei complementar determinará  
plurianualmente.  
§ 3o. A lei estabelecerá sanções jurídicas e  
administrativas no caso de descumprimento desses  
dispositivos.  
§ 4o. É vedada a cobrança de taxas ou  
contribuições educacionais em todas as escolas  
públicas.  
§ 5o. As escolas comunitárias, filantrópicas  
ou confessionais, sem finalidades lucrativas,  
poderão receber, na forma da lei, verbas do Poder  
Público e de entidades públicas e da iniciativa  
privada.  
§ 6o. As escolas mencionadas no parágrafo  
anterior merecerão estímulo financeiro do Poder  
Público se:  
a) administradas, em regime de participação,  
pelos integrantes do processo educacional e pela  
comunidade;  
b) comprovarem finalidade não lucrativa e  
reaplicarem eventuais excedentes na educação;  
c) previrem a destinação de seu patrimônio a  
outra escola comunitária, filantrópica ou  
convencional ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades. 
Justificativa: 
A redação que propomos combina dos artigos 8° e 11 do substitutivo do relator, com algumas 
modificações. Determina-se aqui que o auxílio suplementar aos educandos não deve ser custeado 
com recursos provenientes da aplicação obrigatória de recursos públicos à educação, mas sim de 
verbas complementares, de modo a não prejudicar o desenvolvimento e a manutenção do ensino. Já 
a pré-escolar está incluída entre as despesas passíveis de financiamento por essas obrigações do 
Poder Público, uma vez que seus méritos e sua necessidade social são hoje universalmente 
reconhecidos. Da mesma forma, restabelece-se o princípio de se dedicar o mínimo de 50 por cento 
das verbas de aplicação obrigatória ao ensino fundamental, uma vez que este constitui não apenas 
uma prioridade, mas também uma garantia dada ao cidadão.  
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Restabelece-se ainda a proibição de cobrança de qualquer tipo de taxa, contribuição ou emolumento 
nas escolas públicas, por definição gratuitas. Uma lei complementar definirá, plurianualmente, a 
repartição dos recursos públicos, de modo a proporcionar melhor aproveitamento de verbas e evitar 
desperdícios ou duplicação de gastos.  
Finalmente, abre-se a possibilidade de que sejam destinadas verbas a escolas públicas não estatais, 
desde que organizadas de forma absolutamente transporte. Nas escolas que venham a receber 
recursos públicos não se admitirá a ideia de lucro e nem mesmo de que seu patrimônio 
eventualmente reverta ao setor privado. Na realidade, ao se fazer essa determinação está-se 
preservando a própria escola pública estatal. No caso da universidade pública, por exemplo, haveria 
uma imensa sobrecarga se as instituições privadas de ensino superior que mantém um alto nível de 
ensino – e que por isso mesmo estão em precárias condições financeiras – viessem a fechar por falta 
de condições para se manter e remetessem assim seus estudantes para a universidade estatal. 
Cerca-se essa abertura de todas as cautelas possíveis, de modo a impedir que a escola- empresa, 
que visa o lucro, tenha acesso a recursos públicos a custo zero ou a custo subsidiado, de modo a que 
as verbas do Estado só venham a ser efetivamente aplicadas em instituições públicas, estatais ou 
não estatais.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00535 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
Suprima-se o art. 11 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
Pelo princípio de igualdade de direitos a todos os brasileiros, sem discriminação. Também pela 
grande contribuição que a escola de livre iniciativa deu, dá e poderá continuar a dar à Educação, ao 
desenvolvimento e ao regime democrático do País.  
Parecer:   
   O ideal republicano da escola pública e democrática para todos merece, a nosso ver, ser 
consubstanciado através do princípio geral da exclusividade das verbas públicas para o ensino 
público. Rejeitada 
   
   EMENDA:00545 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   No art. 11, substituam-se os §§ 1o. e 2o. pelo seguinte:  
§ 1o. - Para fins do prescrito no caput deste  
artigo, as escolas comunitárias, filantrópicas ou  
confessionais serão equiparadas às escolas  
públicas e receberão verbas do poder público, de  
entidades públicas ou da iniciativas privada,  
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desde que:  
a) sejam administradas com participação dos  
integrantes do processo educacional e da  
comunidade.  
b) comprovem finalidade não lucrativa e  
reapliquem eventuais excedentes em educação.  
c) prevejam a destinação de seu patrimônio,  
no caso de encerramento de suas atividades, ou do  
dinheiro auferido com a venda do mesmo, a outra  
escola comunitária, filantrópica ou confessional  
ou ao poder público.  
§ 2o. - As escolas referidas no parágrafo  
anterior que se dispuserem a ministrar o ensino  
fundamental gratuitamente, receberão os recursos  
necessários para tanto, nos termos da lei.  
§ 3o. - As pessoas físicas ou jurídicas que  
contribuírem nos termos do § 1o. deste artigo,  
gozarão incentivos fiscais, na forma da lei. 
Justificativa: 
Desde que as entidades privadas de ensino de que trata o artigo 11 e parágrafos atendam as 
exigências estipuladas, parece-nos mais consentâneo que, em contrapartida, tenham elas todo o 
apoio, do Poder Público, em forma de verbas perfeitamente definidas, capazes de possibilitar-lhes o 
cumprimento dessa tarefa, e, de outra parte, sendo instituições particulares, que os alunos com 
possibilidade de cobrir parte dos custos de sua educação, não se eximam dessa obrigação de justiça 
distributiva.  
Quanto a cogestão, preferimos substituir pela participação, definida segundo a autonomia das 
escolas, mormente as Universidades, cada qual com seu modelo próprio, de acordo com suas 
peculiaridades.  
Na hipótese de extinção da entidade, buscamos prevenir, quanto à destinação do respectivo 
patrimônio, que não apenas seja ele entregue a entidade similar, mas, igualmente, o produto de sua 
venda, se este o caso.  
Introduzimos também proposta visando ampliar a ação subsidiária do Estado, ao prover recursos 
para as iniciativas particulares que se dispuserem a oferecer gratuitamente o ensino fundamental.  
O § 3° tem o objetivo de abrir novas perspectivas de financiamento do ensino, a exemplo do que já 
ocorre com as entidades culturais.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00553 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao parágrafo 1o. do art. 11.  
§ 1o. As escolas comunitárias, filantrópicas  
desde que prestem gratuitamente os seus serviços,  
poderão receber, na forma da lei, auxílio do Poder  
Público, de entidades públicas e da iniciativa  
privada, desde que não participe do percentual  
mínimo fixado no art. 8o. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 40  

 

Justificativa: 
As escolas comunitárias, filantrópicas que recebem auxilio de iniciativa privada, do Poder Público e 
de entidades públicas, não deverão estar incluídas na faixa das escolas públicas, que não tem 
nenhum outro auxilio senão aquele destinado por lei, já estabelecido no Art. 8° desse substitutivo.  
As escolas confessionais deverão estar excluías deste parágrafo, uma vez que recebem benefícios 
de particulares e de instituições privadas.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00561 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescer ao art. 11 a expressão "e para  
concessão de bolsas de estudo a alunos que  
comprovarem insuficiência de recursos", redigindo-  
o assim:  
"Art. 11. É assegurada a exclusividade de  
utilização das verbas públicas para o ensino  
público e para a concessão de bolsas de estudo a  
alunos que comprovarem insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui auxílio ao aluno e não à escola. Se em determinado local não existir 
escola pública ou não for possível a ela atender a todos, ou ainda naqueles cursos não ministrados 
por estabelecimentos oficiais, somente os que dispuserem de recursos terão o privilégio de acesso 
aos estudos.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00580 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Proposta de Emenda ao Substitutivo do Relator  
da Comissão IV - da Família, da Educação, Cultura  
e Esportes, da Ciência e da Tecnologia.  
Dê-se ao Art. 11 a seguinte redação:  
"Art. 11 - É assegurada a prioridade de  
utilização das verbas públicas para o ensino público." 
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Justificativa: 
Uma vez assegurada a prioridade da destinação das verbas públicas não cabe obstar a possibilidade 
de apoio e estimulo financeiro às iniciativas comunitárias e privadas desde que atuem na área da 
educação sem finalidade lucrativa.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00581 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Proposta de Emenda ao Substituto do Relator  
da Comissão IV - da Família, da Educação, Cultura  
e Esportes, da Ciência e da Tecnologia.  
Dê-se ao § 1o. do Art. 11 a seguinte redação:  
"art. 11  
§ 1o. - As escolas comunitárias,  
filantrópicas ou confessionais, desde que prestem  
os seus serviços sem fins lucrativos, poderão  
receber, na forma da lei, auxílio do Poder Público  
e de entidades públicas e da iniciativa privada." 
Justificativa: 
O que importa para justificar o apoio financeiro do setor público e privado é a condição da entidade 
sem fins lucrativos e não necessariamente a gratuidade total da prestação de serviços.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00611 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 11. 
Justificativa: 
Se aprovado este artigo, elitizaremos a escola brasileira impedindo o acesso de crianças e jovens 
pobres à escola particular de excelência. Este artigo fecharia algumas das melhores instituições 
educacionais do país.  
Parecer:   
   O ideal republicano da escola pública e democrática para todos merece, a nosso ver, ser 
consubstanciado através do princípio geral da exclusividade das verbas públicas para o ensino 
público. Rejeitada 
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   EMENDA:00627 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescentar um novo parágrafo ao Art. 11 do  
Substitutivo do Relator dessa Comissão:  
"§ 3o. - Não se considera repasse de verbas  
públicas a concessão de bolsas de estudo, de valor  
limitado ao do custo-aluno em estabelecimento  
oficial congênere." 
Justificativa: 
A emenda cria para a empresa a alternativa da bolsa de estudo, que equivale à manutenção da 
escola (que não é especialidade das empresas em geral), com a vantagem de descentralizar e 
desburocratizar o atendimento.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00642 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão: "comunitária,  
filantrópica ou" do § 1o. e da alínea C do § 2o.  
do art. 11. 
Justificativa: 
A exclusividade das verbas públicas para o ensino público não deveria a rigor sofrer qualquer 
exceção. A admitir-se, todavia, a solução negociada no âmbito da subcomissão, a canalização de 
verbas públicas poderá ser tolerada unicamente para as escolas religiosas. A rigor, é isso o que foi 
negociado. Nunca uma válvula tão ampla e imprecisa como essa contida na expressão “Escolas 
Comunitárias e Filantrópicas”.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00644 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
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Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao art. 11  
Acrescente-se ao art. 11 o seguinte parágrafo:  
§ 3o. - O Poder Público organizará o sistema  
de bolsas de estudos para suprimir, segundo as  
deficiências locais, o ensino fundamental  
obrigatório e gratuito da rede oficial de educação. 
Justificativa: 
O Poder Público, por mais que queira, nestes trinta anos não conseguirá alcançar o pretendido pela 
norma Constitucional proposta. Há necessidade de apoio à escola particular através dos sistemas de 
bolsas segundo as deficiências locais.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00668 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir os parágrafos 1o. e 2o, bem como as  
letras a,b,c, do parágrafo 2o. do art. 11. 
Justificativa: 
Nos moldes como está redigido, há um conflito entre o “caput” do artigo 11 seus parágrafos. O 
entendimento do artigo 11 é o da disposição constitucional perene, enquanto que os parágrafos 
constituem exceções abertas do princípio aí estabelecido, que só se justificam se tiverem limites 
temporais. Por esta razão propomos o disciplinamento das exceções nas disposições transitórias.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00688 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item c do parágrafo 2o. do art. 11 (VIII):  
c - previrem a destinação de seu patrimônio  
ao Poder Público, no caso de encerramento de suas  
atividades. 
Justificativa: 
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Nos moldes como está redigido, há um conflito entre o “caput” do artigo 11 seus parágrafos. O 
entendimento do artigo 11 é o da disposição constitucional perene, enquanto que os parágrafos 
constituem exceções abertas do princípio aí estabelecido, que só se justificam se tiverem limites 
temporais. Por esta razão propomos o disciplinamento das exceções nas disposições transitórias.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00747 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 11 e seus parágrafos, no seguinte teor:  
Art. 11 É assegurado a prioridade de  
utilização das verbas públicas para o ensino público.  
§ 1o. As escolas comunitárias, filantrópicas  
ou confessionais poderão receber, na forma da lei,  
auxílio do Poder Público;  
§ 2o. As escolas mencionadas no parágrafo  
anterior merecerão o estímulo financeiro do Poder  
Público se:  
a) comprovarem finalidade não lucrativa e  
reaplicarem eventuais excedentes financeiros em  
educação;  
b) previrem a destinação de seu patrimônio a  
outra escola comunitária, filantrópica ou  
confessional ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades.  
§ 3o. Onde houver deficiência no atendimento  
da demanda escolar, poderão ser destinados  
recursos na forma de bolsas de estudos e entidades  
privadas. 
Justificativa: 
Por conta de uma intenção salutar, de dar-se prioridade à aplicação dos recursos públicos no ensino 
público, proíbe-se uma série de situações muitas vezes necessárias para o atendimento de objetivo 
fundamental do próprio texto constitucional proposto, que é assegurar a todos os brasileiros o acesso 
à educação.  
Em muitas localidades do nosso País o ensino é suprido por entidades que não tem no lucro e sua 
finalidade e sim o atendimento do alunado, onde o Poder Público ainda não pôde chegam com os 
serviços educacionais.  
Essas entidades, não são necessariamente comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nem prestam 
relevantes serviços ao ensino.  
Por outro lado, considerando-se o que está contido no § 2° do artigo 3°, não se pode imaginar como 
única solução para o atendimento da demanda escolar a presença de uma unidade de ensino 
público, pois mecanismos como a bolsa de estudos e até mesmo a compra de vagas pode ser mais 
recomendável para uma determinada situação.  
Além disso, as exceções previstas no § 1° do artigo não condiz com a realidade, desde quando essa 
total gratuidade dos serviços não corresponde à realidade dessas instituições. O texto é tão 
contraditório, que ao mesmo tempo que condiciona à gratuidade (§ 1°), exige a reaplicação de 
eventuais excedentes. Ora, como poderia haver excedente se não há cobrança? 
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Desde modo, o texto proposto nesta Emenda atende melhor a realidade ao ensino no Brasil.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00770 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
Suprima-se a letra "a" do § 2o. do art. 11 do Substitutivo:  
a) Administrados, em regime de cogestão,  
pelos integrantes no processo educacional e pela  
comunidade." 
Justificativa: 
A prática tem mostrado que a liderança múltipla se revela cambiante e motivo desestabilizador de 
qualquer programa educacional, permitindo que a discussão em torno “do que” e “como” ensinar tome 
o tempo e o lugar da substância do ensino.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00784 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescenta-se a alínea "d" ao parágrafo 2o. do art. 11:  
"Destinadas ao amparo e à educação de  
crianças em situação irregular, na forma da lei." 
Justificativa: 
Considerando o extraordinário número de crianças em situação irregular, na forma do Código de 
Menires, expostas à ação do abandono e de perversões de toda natureza, nada mais justo e correto 
do que apoia-las com recursos públicos e, especialmente, através destes.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00809 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 11 do substitutivo da  
Comissão da Família, da Educação, da Cultura e  
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação, a seguinte redação:  
Artigo 11 - É assegurado a prioridade de  
utilização das verbas públicas para o ensino público.  
§ 1o. - As escolas comunitárias,  
filantrópicas ou convencionais e aquelas  
necessárias a complementação do ensino, poderão  
receber, na forma da lei, auxílio do poder público  
e de entidades públicas e da iniciativa privada.  
§ 2o. - As escolas mencionadas no parágrafo  
anterior merecerão o estímulo financeiro do poder  
público se obedecerem aos critérios de regulamentação  
fixados em lei ordinária, e comprovarem a sua  
necessidade na complementação do sistema de ensino  
da região. 
Justificativa: 
As escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais e até mesmo as particulares poderão se 
imprescindíveis na complementação do ensino público.  
Estas contribuem na diminuição das contas do governo com a Educação, pois se elas não existissem 
o país teria que investir uma fábula na construção de novas escolas e na manutenção das mesmas.  
Sem incentivo por partes do governo é praticamente impossível a manutenção destas escolas, 
levando ao seu desaparecimento o que traria prejuízo para educação e finanças do país.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00820 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se a palavra "se", ao parágrafo  
1o. do Art. 11, "in fini", e suprima-se o seu  
parágrafo segundo. 
Justificativa: 
A supressão do parágrafo segundo, do supracitado artigo, decorre de sua absoluta desnecessidade. 
Com essa providencia, torna-se óbvio o acréscimo da palavra “se”, à parte final do parágrafo primeiro.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
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financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00831 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Artigo 11 do Projeto Substitutivo:  
"Artigo 11. - As escolas comunitárias,  
filantrópicas ou confessionais, sem fins  
lucrativos, poderão receber, na forma da lei,  
verbas do Poder Público e de entidades públicas,  
desde que:  
I - sejam administradas em regime de  
participação dos integrantes do processo  
educacional e da comunidade;  
II - comprovem finalidade não lucrativa e  
reapliquem eventuais excedentes em educação;  
III - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra escola comunitária, filantrópica ou  
confessional ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades.  
Parágrafo Único. É assegurada a prioridade  
na destinação das verbas públicas para o ensino  
público. 
Justificativa: 
O texto acima apresentado mantém todas as cláusulas indicadas no Substitutivo do Relator da 
Comissão Temática para especificar a natureza e as condições necessárias para que uma escola 
não-estatal possa receber recursos públicos, introduzindo apenas três alterações indispensáveis: 
a) Onde se dizia “desde que prestem gratuitamente os seus serviços”, passou a se dizer “sem fins 
lucrativos”. Por acaso alguém poderia esperar que uma Universidade não Estatal ministrasse o 
ensino e promovesse a pesquisa “gratuitamente”, para poder, depois, candidatar-se a eventuais 
“auxílios” do Poder Público? Se permanecesse a cláusula “que prestem gratuitamente os seus 
serviços”, seriam automaticamente excluídas todas as instituições de ensino sem fins lucrativos ou 
“públicas-não-estatais”.  
b) A segunda alteração substitui o termo “cogestão” pelo termo “participação”. Com efeito, não 
acreditamos que uma Universidade ou Instituição de Ensino possa ou deva ser gerida por comissões 
paritárias nas áreas acadêmicas ou administrativas, uma vez que as responsabilidades e 
experiências, assim como principalmente os laços de vinculação com a instituição são de natureza 
diversa. Preferimos o termo “participação” porque a expressão “cogestão” parece ambígua, 
prestando-se a distorções.  
c) Por outro lado, aquilo que era apresentado como “caput” do Artigo é colocado aqui como Parágrafo 
Único, eliminando, no entanto, o termo taxativo, excludente que eliminação de maneira drástica 
qualquer utilização de verbas públicas para qualquer tipo de ensino não estatal.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00834 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o art. 11 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
Pelo princípio de igualdade de direitos a todos os brasileiros, sem discriminação. Também pela 
grande contribuição que a escola de livre iniciativa deu, dá e poderá continuar a dar à Educação, ao 
desenvolvimento e ao regime democrático do País.  
Parecer:   
   O ideal republicano da escola pública e democrática para todos merece, a nosso ver, ser 
consubstanciado através do princípio geral da exclusividade das verbas públicas para o ensino 
público. Rejeitada 
   
   EMENDA:00845 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o art. 11 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
Pelo princípio de igualdade de direitos a todos os brasileiros, sem discriminação. Também pela 
grande contribuição que a escola de livre iniciativa deu, dá e poderá continuar a dar à Educação, ao 
desenvolvimento e ao regime democrático do País.  
Parecer:   
   O ideal republicano da escola pública e democrática para todos merece, a nosso ver, ser 
consubstanciado através do princípio geral da exclusividade das verbas públicas para o ensino 
público. Rejeitada 
   
   EMENDA:00846 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescer ao art. 11 a expressão "e para  
concessão de bolsas de estudo a alunos que  
comprovarem insuficiência de recursos", redigindo-  
o assim:  
"Art. 11. É assegurada a exclusividade de  
utilização das verbas públicas para o ensino  
público e para a concessão de bolsas de estudo a  
alunos que comprovarem insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
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A bolsa de estudo constitui auxílio ao aluno e não à escola. Se em determinado local não existir 
escola pública ou não for possível a ela atender a todos, ou ainda naqueles cursos não ministrados 
por estabelecimentos oficiais, somente os que dispuserem de recursos terão o privilégio de acesso 
aos estudos.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00865 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescer ao art. 11 a expressão "e para  
concessão de bolsas de estudo a alunos que  
comprovarem insuficiência de recursos," redigindo-  
o assim:  
"Art. 11 - É assegurada a exclusividade de  
utilização das verbas públicas para o ensino  
público e para a concessão de bolsas de estudo a  
alunos que comprovarem insuficiência de recursos." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui auxílio ao aluno e não à escola. Se em determinado local não existir 
escola pública ou não for possível a ela atender a todos, ou ainda naqueles cursos não ministrados 
por estabelecimentos oficiais, somente os que dispuserem de recursos terão o privilégio de acesso 
aos estudos.  
Parecer:   
   É nosso parecer que o texto constitucional deve preservar o princípio da exclusividade das verbas 
públicas para o ensino público. Todavia, dada a grande complexidade da questão e o grau de 
pormenorização das respectivas normas, deixamos à lei o cuidado de assegurar o amparo técnico e 
financeiro do poder público às escolas não empresariais.  
Aprovada parcialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:00071 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   O parágrafo único do art. 386 do anteprojeto  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 386. ..................................  
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Parágrafo único. O ensino privado somente é  
permitido observadas as disposições legais, desde  
que não utilize repasse de verbas públicas para a  
criação e manutenção de entidades de ensino  
particular, incluindo-se como repasse de verbas  
públicas concessões de bolsas de estudo, auxílio  
ou subvenções orçamentárias, isenções fiscais, bem  
como abatimentos nas rendas para efeito de  
tributação. 
Justificativa: 
Há uma concepção privatizadora no Brasil que esbarra, transgride e ultraja a realidade dos fatos. 
Ninguém nega que em um País capitalista a empresa privada tenha liberdade de agir, nos limites que 
a própria lei estabelece. E os limites estabelecidos pela lei são permanentemente burlados por 
empresários avaros de lucros fáceis. Isto ocorre até mesmo em países considerados estreitos e 
paladinos da livre empresa, como os Estados Unidos, onde a livre concorrência encontrou enormes 
barreiras com o desenvolvimento do capitalismo que induzia empresas mais poderosas a formarem 
trustes e estabelecerem monopólios que destruíam o próprio princípio da livre empresa. As leis anti-
trustes foram tentativas de vários governos, inclusive de Franklin Delano Roosevelt, nos Estados 
Unidos para evitar o desvirtuamento do regime.  
Uma outra questão vinculada a iniciativa privada e que tumultua despropositada e profundamente a 
realidade social de alguns países, sobretudo o Brasil, é a de exigir-se do Estado um verdadeiro 
apadrinhamento das empresas, nelas investindo recursos do povo, a elas concedendo isenções de 
impostos, favorecendo-as com juros e energia subsidiados e a construção de toda a infraestrutura 
necessária ao funcionamento das empresas. Reclama-se do Estado pelas suas deficiências, cobra-se 
do Estado atendimento rápido das reivindicações empresariais e protesta-se contra o Estado quando 
pretende interferir no mecanismo dos preços ao consumidor, este, em última análise, o responsável 
pela injeção de meios e recursos para atender as empresas.  
Mas, se dentro da lógica capitalista, a livre empresa deve subsistir, existem setores, porém, que não 
podem, em nenhuma hipótese, ser objeto de especulação e de negócio. A Educação e a Saúde, por 
exemplo, não podem, nem devem, nem se concebe possam ser objeto de negócios. Ganhar dinheiro 
a custa da saúde e da educação do povo é um crime intolerável e uma abertura inconcebível, em um 
País que pretende desenvolver-se cultural e economicamente.  
Nossa sugestão constitucional, porém, para não ser inquinada de radicalismo e possa ser examinada 
com isenção, até mesmo pelos eternos defensores dos detentores do poder econômico, procura 
apenas, estabelecer limites a situação penosa e abastecedora em que vive a educação e a saúde do 
povo.  
Não extingue, de vez por todas, como deveria, a ação dos colégios e hospitais particulares. Procura, 
porém, estabelecer limitação a sua ação, permitindo os seus funcionamentos para atender aos filhos 
dos abastados que possam pagar, enquanto, por outro lado, obriga o Estado a oferecer, 
gratuitamente, para os demais as vagas necessárias em escolas públicas e internamente pleno nos 
hospitais do Estado.  
Coíbe, e nada mais justo que isto, que os colégios e hospitais particulares engordem a custa dos 
recursos públicos, ou se beneficiem com desvios das verbas orçamentárias, que deveriam ser 
aplicadas na construção de novos e eficientes hospitais e novas escolas no melhor nível de ensino e, 
no entanto, são canalizadas para enriquecer os proprietários destas “indústrias”.  
De nada adianta aumentar o percentual orçamentário para a educação e a saúde, se estes recursos 
são canalizados para os donos da educação e da saúde no Brasil. A verdade é que nada adiantou 
aumentar o percentual para a educação no Orçamento da República de 4% para 13% se estes 
recursos têm servido, apenas, para melhorar a vida e enriquecer os donos de hospitais e colégios.  
Se tudo continuar, como está previsto na atual constituição o ensino continuará um privilégio de 
alguns e saúde uma vã esperança.    
 
   
   EMENDA:00368 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 386  
Dê-se ao art. 386 do capítulo III do Título  
IX do anteprojeto a seguinte redação: "art. 386 -  
As verbas públicas serão destinadas às escolas  
públicas."" 
Justificativa: 
A alteração proposta objetiva consagrar o princípio de que as verbas públicas devem ser destinadas 
exclusivamente às escolas públicas, contabilizando o texto proposto em outras emendas para o art. 
384 do anteprojeto.  
   
   EMENDA:00403 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 386  
Suprima-se do Anteprojeto, os itens I e II do  
artigo 386. 
Justificativa: 
As escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias, já contempladas no caput do artigo 386, 
fazem jus à ajuda do poder público por prestarem relevantes serviços públicos, na falta de ação 
governamental. São, por si mesmas, merecedoras desse amparo.  
   
   EMENDA:00498 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substituir o Parágrafo Único do Art. 386 pelo  
seguinte artigo:  
"Art... - O ensino é livre à iniciativa  
privada que o ministrará, sem ingerência do Poder  
Público, salvo para fim de autorização,  
reconhecimento, credenciamento de cursos e  
fiscalização do cumprimento da legislação do  
ensino". 
Justificativa: 
O parágrafo está deslocado no artigo 386 que trata de aplicação de verbas.  
Supervisão de qualidade significa ingerência na organização didático-administrativa, sendo que deve 
competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
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Parágrafo único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00499 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
TÍTULOIX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Transformar o parágrafo único do art. 386 em artigo. 
Justificativa: 
O artigo 386 trata da aplicação de verbas públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está 
deslocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo.  
Pela aprovação. O Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
   
   EMENDA:00502 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 2o. e 3o:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
   
   EMENDA:00505 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 386 (caput):  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
 
   
   EMENDA:00517 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 2o. e 3o:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
 
   
   EMENDA:00521 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substituir o Parágrafo Único ao Art. 386 pelo  
seguinte artigo:  
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"Art. ... - O ensino é livre à iniciativa  
privada que o ministrará, sem ingerência do Poder  
Público, salvo para fim de autorização,  
reconhecimento, credenciamento de cursos e  
fiscalização do cumprimento da legislação do  
ensino." 
Justificativa: 
O parágrafo está deslocado no artigo 386 que trata de aplicação de verbas.  
Supervisão de qualidade significa ingerência na organização didático-administrativa, sendo que deve 
competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
Parágrafo único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00523 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Transformar o parágrafo único do art. 386 em artigo. 
Justificativa: 
O artigo 386 trata da aplicação de verbas públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está 
deslocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo.  
Pela aprovação. O Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
   
   EMENDA:00526 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 386 (caput):  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
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A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
 
   
   EMENDA:00559 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitui o parágrafo único do art. 386 pelo  
seguinte artigo:  
"Art. O ensino é livre à iniciativa privada  
que o ministrará, sem ingerência do Poder Público,  
salvo para fim de autorização, reconhecimento,  
credenciamento de cursos e fiscalização do  
cumprimento da legislação do ensino." 
Justificativa: 
O parágrafo está deslocado no artigo 386 que trata de aplicação de verbas.  
Supervisão de qualidade significa ingerência na organização didático-administrativa, sendo que deve 
competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00602 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substituir o Parágrafo Único do art. 386 pelo  
seguinte artigo:  
"Art... - O ensino é livre à iniciativa  
privada que o ministrará, sem ingerência do Poder  
Público, salvo para fim de autorização,  
reconhecimento, credenciamento de cursos e  
fiscalização do cumprimento da legislação do  
ensino." 
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Justificativa: 
O parágrafo está deslocado no artigo 386 que trata de aplicação de verbas.  
Supervisão de qualidade significa ingerência na organização didático-administrativa, sendo que deve 
competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00603 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Transformar o parágrafo único do art. 386 em artigo. 
Justificativa: 
O artigo 386 trata da aplicação de verbas públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está 
deslocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo.  
Pela aprovação. O parágrafo único do artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
   
   EMENDA:00608 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 386 (caput):  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 57  

 

   
   EMENDA:00611 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 2o. e 3o.:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
 
   
   EMENDA:00749 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 386. 
Justificativa: 
Se mantido, o artigo impediria o estudante pobre de frequentar escolas privadas de excelência, já que 
não permitiria o fornecimento de bolsas e auxílios. 
   
   EMENDA:00791 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Transformar o Parágrafo Único do art. 386 em artigo. 
Justificativa: 
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O artigo 386 trata da aplicação de verbas públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está 
deslocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do parágrafo único do artigo 386 em artigo.  
Pela aprovação. O parágrafo único do artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
   
   EMENDA:00846 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Título IX  
"Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 2o. e 3o:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio 
   
   EMENDA:00915 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 386 (caput):  
Art. 386. As verbas públicas serão destinadas  
às escolas públicas, à concessão de bolsas de  
estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado. 
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   EMENDA:00918 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 2o. e 3o.:  
"§ 2o. O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino.  
§ 3o. O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio 
 
   
   EMENDA:00982 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 386  
Substituir o Parágrafo Único do art. 386,  
dando-lhe a numeração de artigo no 387,  
renumerando-se os demais:  
"Art.... - O ensino é livre à iniciativa  
privada que o ministrará, sem ingerência do Poder  
Público, salvo para fim de autorização,  
reconhecimento, credenciamento de cursos e  
fiscalização do cumprimento da legislação do  
ensino." 
Justificativa: 
O parágrafo está deslocado no artigo 386 que trata de aplicação de verbas.  
Supervisão de qualidade significa ingerência na organização didático-administrativa, sendo que deve 
competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
Parágrafo único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00990 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 386 (caput):  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado. 
 
   
   EMENDA:00991 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Transformar o parágrafo único do art. 386 em artigo. 
Justificativa: 
O artigo 386 trata da aplicação de verbas públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está 
deslocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do parágrafo único do artigo 386 em artigo.  
Pela aprovação. O parágrafo único do artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
   
   EMENDA:00993 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
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Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substituir o Parágrafo Único do Art. 386 pelo  
seguinte artigo:  
"Art. ... - O ensino é livre à iniciativa  
privada que o ministrará, sem ingerência do Poder  
Público, salvo para fim de autorização,  
reconhecimento, credenciamento de cursos e  
fiscalização do cumprimento de legislação do  
ensino." 
Justificativa: 
O parágrafo está deslocado no artigo 386 que trata de aplicação de verbas.  
Supervisão de qualidade significa ingerência na organização didático-administrativa, sendo que deve 
competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00995 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescentar ao art. 386 os seguintes parágrafos 2o. e 3o.:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio. 
 
   
   EMENDA:01520 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 386  
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O artigo 386 do Anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às instituições públicas de ensino.  
Atendidas estas e havendo disponibilidade, podem,  
na forma da lei e em casos excepcionais, ser  
atendidas escolas confessionais, filantrópicas ou  
comunitárias, desde que: 
Justificativa: 
As responsabilidades impostas pelo anteprojeto ao erário público justifica a aplicação preferencial e 
prioritária às escolas públicas.  
As não públicas, que não sofrerão ingerência do Poder Público (parágrafo único do artigo 386), 
ficarão no regime da livre iniciativa.  
   
   EMENDA:01661 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
ZDISPOSITIVO EMENDADO: Art. 386. Acrescente-se um  
inciso III:  
Art. 386 ....................................  
I - ............................... 
II - .............................. 
"III - se destinem ao acolhimento e à  
educação de crianças e adolescentes em situação  
irregular, na forma da lei."  
Parágrafo único - ............................ 
Justificativa: 
Se é cabível alguma exceção no preceito do presente Artigo, nenhuma é mais justa e legítima que a 
proposta neste inciso.  
   
   EMENDA:01766 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 386, incisos I e II. 
Justificativa: 
Recomenda-se a supressão dos incisos I e II por entendermos que o texto como está no anteprojeto 
mantém o uso privado de recursos públicos, ferindo o princípio da não transferência de verbas 
públicas ao ensino privado.  
   
   EMENDA:01767 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 386 e seu Parágrafo único.  
O artigo 386 e seu parágrafo único passa ter  
a seguinte redação:  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas.  
Parágrafo único - O ensino é livre à  
iniciativa privada, que o administrará sem  
ingerência do Poder Público, salvo para fins de  
autorização, reconhecimento e credenciamento de  
cursos e supervisão da qualidade. 
Justificativa: 
Recomenda-se a modificação redacional do art. 386, por entendermos que o texto como está mantém 
a atual situação de uso privado dos recursos públicos, ferindo o princípio da não transferência de 
verbas públicas ao ensino privado.  
   
   EMENDA:01823 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 386  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
DA Educação e Cultura  
Acrescente-se ao art. 386 do anteprojeto do  
Relator da Comissão de Sistematização os seguintes  
Parágrafos:  
§... - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino.  
§... - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento público  
congênere. 
Justificativa: 
Em outra emenda, sugerimos a alteração do “caput” do Art. 386, de modo que as verbas públicas 
sejam destinadas também à concessão de bolsas de estudo.  
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
   
   EMENDA:01824 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Dispositivo Emendado: Artigo 386, "Caput"  
Título IX  
DA Ordem Social  
Capítulo III  
DA Educação e Cultura  
Acrescer ao "caput" do Art. 386 a expressão  
"também à concessão de bolsas de estudo a alunos  
que comprovarem insuficiência de recursos",  
redigindo-se assim:  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, podendo, nas  
condições da Lei e em casos excepcionais, ser  
dirigidas também à concessão de bolsas de estudo a  
alunos que comprovarem insuficiência de recursos e  
as escolas confessionais, filantrópicas ou  
comunitárias. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui auxílio ao aluno e não à escola.  
Se em determinado local não existir escola pública ou não for possível a ela atender a todos, ou ainda 
naqueles cursos não ministrados por estabelecimentos oficiais, somente os que dispuserem de 
recursos terão o privilégio de acesso aos estudos.  
É essa a distorção que nossa emenda pretende corrigir. 
   
   EMENDA:01825 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 386, "Caput"  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
DA Educação e Cultura  
O "caput" do Art. 386 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado. 
 
   
   EMENDA:01828 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 386, Parágrafo único.  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Transforme-se o Parágrafo único do Artigo 386  
do Anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização, em artigo. 
Justificativa: 
O artigo 386 trata da aplicação de verbas públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está 
deslocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo.  
Pela aprovação. O Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
   
   EMENDA:01829 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 386, Parágrafo único.  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substitua-se o Parágrafo único do Artigo 386  
pelo seguinte artigo:  
"Art. O ensino é livre à iniciativa privada,  
que o ministrará sem ingerência do Poder Público,  
salvo para fins de autorização, reconhecimento,  
credenciamento de cursos e fiscalização do  
cumprimento da legislação do ensino". 
Justificativa: 
O Parágrafo Único está deslocado, pois o artigo 386 trata de aplicação de verbas. 
Atribuir ao Estado a supervisão de qualidade significa ingerência na organização didática-
administrativa, sendo que deve competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:01880 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 2o. e 3o.:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
Em outra emenda, sugerimos a alteração do “caput” do Art. 386, de modo que as verbas públicas 
sejam destinadas também à concessão de bolsas de estudo.  
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
 
   
   EMENDA:01881 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 386 (caput):  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
 
   
   EMENDA:01882 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
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TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substituir o Parágrafo Único do Art. 386 pelo  
seguinte artigo:  
"Art... - O ensino é libre à iniciativa  
privada que o ministrará, sem ingerência do Poder  
Público, salvo para fim de autorização,  
reconhecimento, credenciamento de cursos e  
fiscalização do cumprimento da legislação do  
ensino." 
Justificativa: 
O parágrafo está deslocado no artigo 386 que trata de aplicação de verbas.  
Supervisão de qualidade significa ingerência na organização didático-administrativa, sendo que deve 
competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:01885 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Transformar o parágrafo único do art. 386 em artigo. 
Justificativa: 
O artigo 386 trata da aplicação de verbas públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está 
deslocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo.  
Pela aprovação. O Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
   
   EMENDA:01926 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescenta inciso ao artigo 386:  
"III - Prevejam direção administrativa  
colegiada com participação paritária de  
professores e pais de alunos ou de alunos  
maiores." 
Justificativa: 
É sabido que no país diversas atividades vêm trabalhando em prol da educação e realmente 
realizando obras no desenvolvimento educacional. No entanto outras têm aproveitado da verba 
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pública para construções desnecessárias ou mesmo para aquisição de bens imóveis (fazenda, casa 
de praia, etc.), que em nada melhoram ou ampliam seu leque profissional ou educacional.  
O controle feito através dos professores e dos pais e alunos, quando estes forem menores de 21 
(vinte e um) anos, ou pelos próprios alunos evitará que se produzam distorções neste sentido. Esta 
fiscalização mais direta pelos usuários dos serviços prestados pela entidade ajudará, em muito, o 
próprio serviço do Tribunal de Contas.  
   
   EMENDA:02265 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 386  
Substitua-se o parágrafo único do art. 386,  
do anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização, pelo seguinte artigo:  
"Art. - O ensino é livre à iniciativa  
privada que o ministrará, sem ingerência do Poder  
Público, salvo para fim de autorização,  
reconhecimento, credenciamento de cursos e  
fiscalização do cumprimento da legislação do  
ensino". 
Justificativa: 
O parágrafo está deslocado no artigo 386 que trata de aplicação de verbas.  
Supervisão de qualidade significa ingerência na organização didático-administrativa, sendo que deve 
competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:02587 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 386 (caput):  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
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Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
 
   
   EMENDA:02588 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura.  
Substituir o Parágrafo único, do Art. 386  
pelo seguinte artigo:  
"Art... - O ensino é livre à iniciativa  
privada que o administrará, sem ingerência do  
Poder público, salvo para fim de autorização,  
reconhecimento, credenciamento de cursos e  
fiscalização do cumprimento da legislação do  
ensino." 
Justificativa: 
O parágrafo está deslocado no artigo 386 que trata de aplicação de verbas.  
Supervisão de qualidade significa ingerência na organização didático-administrativa, sendo que deve 
competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:02589 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e cultura  
Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 2o. e 3o.:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
" § 3o. - O valor das bolsas terá, com  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
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A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
 
   
   EMENDA:02617 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   O caput do artigo 386 do anteprojeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 386 As verbas públicas serão destinadas  
às escolas públicas, podendo também ser dirigidas  
a instituições educacionais sem fins lucrativos,  
que não distribuam, direta ou indiretamente,  
qualquer parcela de suas rendas e pessoas físicas  
ou jurídicas privadas e nas quais o valor  
referente à remuneração de pessoal não exceda o de  
entidades públicas similares, revertendo seu  
patrimônio para organização semelhante, ou para o  
Estado, em caso de extinção. 
Justificativa: 
O novo artigo explica-se por si mesmo. Trata-se de amparara iniciativas beneficentes e filantrópicas, 
cujo objetivo inequívoco é elevar o padrão educacional da comunidade, eliminada qualquer pretensão 
de lucro ou de enriquecimento de particulares. O Brasil, desta forma, conduz-se como vários outros 
países de regimes políticos pluralistas, que dispensam ao ensino comunitário, filantrópico ou 
confessional apoio e financeiro. 
   
   EMENDA:02618 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Transformar o parágrafo único do art. 386 do  
anteprojeto de Constituição em artigo. 
Justificativa: 
O artigo 386 trata da aplicação de verbas públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está 
deslocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo.  
Pela aprovação. O Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
   
   EMENDA:02815 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
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Texto:   
   Substitua-se o caput e alíneas do art. 386  
pela redação a seguir proposta:  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, sendo vedada a  
transferência de recursos públicos a instituições  
educacionais privadas, salvo no caso de tais  
instituições representarem escolas gratuitas. 
Justificativa: 
A emenda visa a evitar que o Estado desfaleça, por essa via e sob o pretexto da existência da rede 
escolar privada subsidiada, de sua obrigação maior de oferecer educação escolar em todos os níveis 
e de boa qualidade, em escolas públicas gratuitas criadas e mantidas sob seu patrocínio e zelo.  
Tal como proposto, não há como caracterizar o dispositivo na espécie dos mandamentos de caráter 
estatizante. Comprova abertura avessa à estatização, a exceção prevista, segundo a qual a 
transferência se torna possível para as escolas privadas gratuitas. Em princípio e por razão de 
coerência para as escolas não – gratuitas não há como justificar a transferência de recursos públicos.  
   
   EMENDA:02821 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a expressão "filantrópicas e  
comunitárias" do caput do Art. 386. 
Justificativa: 
A exclusividade das verbas públicas para o ensino público não deveria a rigor sofrer qualquer 
exceção. A admitir-se, todavia, a solução negociada no âmbito da subcomissão, a canalização de 
verbas públicas poderá ser tolerada unicamente para as escolas religiosas. A rigor, é isso o que foi 
negociado. Nunca uma válvula tão ampla e imprecisa como essa contida na expressão “Escolas 
Comunitárias e Filantrópicas”.  
 
   
   EMENDA:02824 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Redija-se assim o Parágrafo Único do Art. 386:  
Parágrafo Único - O ensino é livre à  
iniciativa privada desde que atendidas as  
seguintes condições;  
I - subordinação às normas gerais da educação  
nacional estabelecida em lei.  
II - autorização e supervisão de qualidade  
pelo estado.  
III - demonstração inequívoca de viabilidade  
econômica do estabelecimento, de modo a não  
depender, sob nenhum pretexto, do auxílio de  
verbas públicas. 
Justificativa: 
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O respeito a “livre iniciativa privada” deve pressupor a capacidade de auto-sutenção de 
empreendimento. Fora daí não se pode tratar com seriedade o argumento da liberdade de iniciativa.  
No mais, cabe ao Estado tão somente assegurar o respeito às diretrizes básicas a educação nacional 
e manter o controle da qualidade do ensino nas escolas provadas para evitar o seu aviltamento, tão 
fácil de ocorrer numa atividade que, a rigor, e em última análise não se coaduna com a exploração 
comercial.  
   
   EMENDA:02912 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se art. 386, caput, a seguinte redação,  
com o acréscimo de um parágrafo:  
"Art. 386 - O Poder Público não subvencionará  
instituições de educação com fins lucrativos.  
§ 1o. - As instituições sem fins lucrativos  
poderão ser subvencionadas, desde que reapliquem  
seus excedentes financeiros em atividade  
educacional." 
Justificativa: 
A emenda tem por fim harmonizar o disposto no art. 386 com as disposições do art. 355, § 1°, e do 
art. 367.  
Com efeito, o § 1° do art. 355 diz: 
“§ 1° - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos”. 
E o art. 367 estabelece: 
“Art. 367 – É vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Público às entidades de previdência 
privada com fins lucrativos”.  
Tanto no art. 355, § 1°, como no art. 367, o que se veda é a subvenção de instituições privadas com 
fins lucrativos, seja na área de saúde, seja na da previdência. Não há razão, pois, para tratar 
diferentemente as instituições de educação.  
Como está redigido, o art. 386 impediria, por exemplo, que fundações sem finalidade lucrativa 
pudessem receber subvenções do Poder Público, uma vez que restringe o auxílio financeiro a 
“escolas confessionais, filantrópicas, ou comunitárias”.  
O requisito contido no § 1° da emenda é simétrico ao do n° I do artigo emendado.   
 
   
   EMENDA:03260 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 386, Parágrafo Único  
O Parágrafo Único do Art. 386 passa a ser o seguinte:  
"O ensino é livre à iniciativa privada, que o  
ministrará sem ingerência do Poder Público,  
salvo para fins exclusivos de autorização e  
supervisão de qualidade. 
Justificativa: 
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O grande mal da educação no País é a tecnocracia e a burocratização, que deturpam o 
funcionamento da escola e da Universidade, impondo normas de funcionamento, que na realidade 
sufocam e amesquinham a educação, impedindo a criatividade, a livre manifestação e o próprio 
desenvolvimento da unidade educacional. 
No Brasil este fenômeno negativo se transformou não só numa enfermidade na rede oficial do ensino, 
mas ainda extrapolou esta, recaindo sobre a escola particular ao ponto de existir regulamentação, 
através das célebres “resoluções” sobre o funcionamento de secretarias dos educandários, 
exigências que digam respeito a construção dos prédios e dentro destes até mesmo no tocante as 
salas e acomodações desta ou daquela dimensão.  
O espírito lusitano do Século XVIII, dos tempos do Marques de Pombal, infelizmente está presente 
até hoje na alma da administração educacional do País.  
A mais urgente necessidade é o combate a esse fenômeno desgastante e negativo de nossa 
estrutura educacional.  
O texto do dispositivo acima é incoerente, porque se é livre o ensino e não haverá ingerência do 
Poder Público não há que se falar em reconhecimento e credenciamento de cursos, o que dará 
margem a manutenção de toda essa legislação burocratizante e intervencionista existente nesta área.  
Já as palavras “autorizações e supervisão” por si só vão significar ingerência e formas deturpadoras 
da escola particular o que se espera impedir na legislação complementar e ordinária.  
Daí a necessidade da aprovação da emenda, que retira do texto as palavras “reconhecimento e 
credenciamento de cursos” expressões estas que permitiram uma série de providencias burocráticas 
se não forem extirpadas do Anteprojeto.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em  
artigo, com alteração de mérito. O Parágrafo Único do Artigo  
386, renumerado, receberá o número de artigo 380. Aprovada  
parcialmente. 
   
   EMENDA:03283 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 386  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Transformar o Parágrafo Único do Artigo 386  
em Artigo. 
Justificativa: 
O Artigo 386 trata de aplicação de verbas públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está 
descolocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do parágrafo único do artigo 386 em artigo.  
Pela aprovação. O parágrafo único do artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
   
   EMENDA:03286 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 386  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Inclua-se no Artigo 386 do Anteprojeto os  
seguintes parágrafos 2o. e 3o.:  
Art. 386 ....................................  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
Em outra emenda, sugerimos a alteração do “caput” do Art. 386, de modo que as verbas públicas 
sejam destinadas também à concessão de bolsas de estudo.  
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
 
   
   EMENDA:03288 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 386  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substituir o Parágrafo Único do Art. 386 pelo  
seguinte Artigo:  
"Art. ... - O ensino é livre à iniciativa  
privada que o ministrará, sem ingerência do Poder  
Público, salvo para fim de autorização,  
reconhecimento, credenciamento de cursos e  
fiscalização do cumprimento da legislação do  
ensino." 
Justificativa: 
O parágrafo está deslocado no artigo 386 que trata de aplicação de verbas.  
Supervisão de qualidade significa ingerência na organização didático-administrativa, sendo que deve 
competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:03292 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 386  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
O Artigo 386 do Anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
 
   
   EMENDA:03304 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 386 - Parágrafo Único  
Transformar o Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo. 
Justificativa: 
O artigo 386 trata da aplicação de verbas públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está 
deslocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo.  
Pela aprovação. O parágrafo único do artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
   
   EMENDA:03311 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 386. - "caput"  
Redigir assim o Artigo 386 (caput):  
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"Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, podendo, em casos  
excepcionais, ser dirigidas à concessão de bolsas  
de estudo, pagas diretamente aos alunos carentes  
ou seus responsáveis, e a escolas confessionais,  
filantrópicas ou comunitárias, desde que:" 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, na forma da emenda, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo, nesses termos, é impedir a educação de aluno carente nos 
locais onde não houver escola pública ou onde ela ainda não atenda a toda a demanda.  
   
   EMENDA:03449 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva - Dispositivo emendado -  
Art. 386  
Substitua-se o art. 386 pelo seguinte:  
Art. 386. As verbas públicas serão  
destinadas, preferencialmente, às escolas  
públicas, merecendo, contudo, as escolas privadas,  
por parte dos Poderes Públicos e na forma da lei,  
o apoio financeiro para seu aprimoramento e para a  
concessão de bolsas a estudantes comprovadamente  
carentes. 
Justificativa: 
A emenda se justifica, tendo em vista que a escola Particular: 
a – presta um serviço de interesse público que, com frequência, o próprio Estado não pode prestar; 
b – atende a um grande número de estudantes que por si ou por seus pais, são contribuintes que não 
se beneficiam da gratuidade do ensino público para o qual concorrem tributariamente;  
c – assegura a efetiva promoção de liberdade de ensino e de educação, o que se constitui em um dos 
elementos essenciais para plena realização de uma sociedade democrática e pluralista;  
d – a concessão de bolsas e alunos carentes é política assistencial do Estado.  
   
   EMENDA:03729 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 2o. e 3o.:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino".  
§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatais  
congêneres". 
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Justificativa: 
Em outra emenda, sugerimos a alteração do “caput” do Art. 386, de modo que as verbas públicas 
sejam destinadas também à concessão de bolsas de estudo.  
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio. 
   
   EMENDA:03730 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 386 (caput):  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
 
   
   EMENDA:03731 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substituir o Parágrafo único do art. 386 pelo seguinte artigo:  
"Art. - O ensino é livre à iniciativa privada  
que o ministrará, sem ingerência do Poder Público,  
salvo para fim de autorização, reconhecimento,  
credenciamento de cursos e fiscalização do  
cumprimento da legislação do ensino."  
Justificativa: 
O parágrafo está deslocado no artigo 386 que trata de aplicação de verbas.  
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Supervisão de qualidade significa ingerência na organização didático-administrativa, sendo que deve 
competir à própria comunidade e ao usuário.  
Parecer:   
   Propõe a transformação do Parágrafo Único do Artigo 386 em artigo, com alteração de mérito. O 
Parágrafo Único do Artigo 386, renumerado, receberá o número de artigo 380. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:03909 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Substituir o Art. 386 pela seguinte redação:  
"É assegurada a exclusividade de utilização  
das verbas públicas para o ensino público". 
Justificativa: 
Se, para as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais que prestam gratuitamente seus 
serviços (inciso I do Art. 386) se admite o auxílio financeiro do poder público, inadmissível seria que 
este mesmo poder subvencionasse, através de estímulos financeiros, a rede educacional privada, 
objeto do caput do Art. 386. Entretanto o Poder Público dificuldades financeiras para manter a rede 
pública, como onerá-lo, ainda mais, em instituições, que inclusive, apresentam “excedentes”, ainda 
que consideradas sem fins lucrativos? 
   
   EMENDA:04044 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado art. 386 e seu Parágrafo Único.  
Propõe-se nova redação ao Artigo 386 e  
transformando o Parágrafo Único também em artigo.  
Art. 386 - As verbas públicas são destinadas  
exclusivamente às escolas públicas. Em casos  
excepcionais, conforme estabelecido em lei, estas  
verbas poderão ser dirigidas a escolas  
comunitárias, filantrópicas ou confessionais,  
desde que:  
I - Provem finalidades não lucrativas e  
reapliquem excedentes financeiros em educação.  
II - Prevejam a destinação do patrimônio  
eventualmente adquirido com recursos públicos a  
outra escola comunitária, filantrópica ou  
confessional, ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades.  
III - Sejam administradas com a participação  
da comunidade.  
Art.... - (A mesma redação do referido  
Parágrafo Único) 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 79  

 

   
   EMENDA:04327 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o Art. 386 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
A PETROS, entidade que presta assistência a milhares de empregados e funcionários da 
PETROBRÁS e suas subsidiárias, além de inúmeras outras, estará condenada ao desaparecimento, 
caso não seja suprimido o dispositivo indicado.  
Trata-se de compatibilizar os textos, impedindo-se a consumação de uma absurda medida.  
   
   EMENDA:04405 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 386, I e II e parágrafo único.  
Dê-se ao art. 386, itens I e II e ao seu  
parágrafo único, do Anteprojeto da Constituição, a  
seguinte redação:  
"Art. 386. As verbas públicas serão  
destinadas às escolas, segundo a sua efetiva  
contribuição para a formação de pessoal, sem  
discriminação entre as escolas oficiais, privadas,  
filantrópicas e comunitárias.  
§ 1o. Para efeito da alocação dos recursos, a  
lei preverá avaliação trimestral de efetiva  
contribuição dessas instituições para a  
capacitação dos alunos e disporá sobre:  
I - a concessão de bolsas de estudos aos  
estudantes que revelarem suficiência acadêmica e  
insuficiência de renda familiar, afim de lhes  
assegurar opção democrática entre o ensino público  
e privado;  
II - critérios de verificação da  
produtividade escolar, em termos de matrícula,  
frequência de alunos e qualidade do ensino.  
§ 2o. O ensino é livre à iniciativa privada,  
que o administrará sem qualquer ingerência do  
poder público, exceto para verificação do número  
de matrículas, frequência e qualidade do ensino  
naquelas escolas que recebam estudantes  
beneficiários de bolsas de estudo financiadas pelo  
poder público. 
Justificativa: 
O exercício da democracia se baseia em grande parte no exercício de livre opção entre diferentes 
tipos de escola e técnicas de treinamento, em regime competitivo. Cabe ao mercado de trabalho, ao 
proceder ao recrutamento de empregados, selecionar e priorizar as escolas que ofereçam 
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treinamento mais eficiente e útil à sociedade. Ao Estado não cabe priorizar escolas simplesmente 
porque são públicas, e sim oferecer aos estudantes pobres a oportunidade de escolha de que já 
enfrentam os estudantes ricos.  
   
   EMENDA:04752 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Inclui § 1o. ao Art. 386 (passando o  
parágrafo único a § 2o.), com a seguinte redação:  
Art. 386 - ..................................  
§ 1o. - Nas localidades onde a oferta de  
ensino nas escolas públicos for insuficiente, os  
alunos carentes poderão ser beneficiados com  
bolsas de estudos em escolas particulares. 
Justificativa: 
Por conta de uma intenção salutar, de dar-se prioridade à aplicação dos recursos públicos no ensino 
público, proíbe-se uma série de situações muitas vezes necessárias para o atendimento de objetivo 
fundamental do próprio texto constitucional proposto, que é assegurar a todos os brasileiros o acesso 
à educação.  
Em muitas localidades do nosso País o ensino é suprido por entidades que não tem no lucro e sua 
finalidade e sim o atendimento do alunado, onde o Poder Público ainda não pôde chegam com os 
serviços educacionais.  
Essas entidades, não são necessariamente comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nem prestam 
relevantes serviços ao ensino.  
Por outro lado, considerando-se o que está contido no § 2° do artigo 379, não se pode imaginar como 
única solução para o atendimento da demanda escolar a presença de uma unidade de ensino 
pública, pois mecanismo como a bolsa de estudos pode ser utilizado para beneficiar o aluno carente.  
Desde modo, o texto proposto nesta Emenda atende melhor a realidade ao ensino no Brasil.  
 
   
   EMENDA:05033 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 - CS).  
Suprimir do Título IX, Capítulo III, da  
Educação e Cultura, os dispositivos abaixo  
enumerados:  
1. Art. 383, parágrafos 1o. a 4o;  
2. Art. 384, parágrafos 1o. a 3o;  
3. Art. 385 e seu parágrafo único;  
4. Art. 386, incisos I e II e parágrafo único;  
5. Art. 387, art. 388, art. 389;  
6. Art. 391, parágrafos 1o. e 2o;  
7. Art. 392;  
8. Art. 393 e parágrafo único;  
9. Art. 394 e parágrafo único e incisos I e II;  
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10. Art. 395, parágrafos 1o. a 3o;  
11. Art. 396; e  
12. Art. 399. 
Justificativa: 
Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto o Art. 377, Art. 378, Art. 379, Art. 380, Art. 381, Art. 
382, Art. 390, Art. 397 e Art. 398.  
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são 
mais apropriadas para lei complementar. Consideramos que não devam ficar “amarrados” ao texto 
Constitucional, pois será muito mais difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, 
futuramente.  
   
   EMENDA:05034 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Aditiva:  
No art. 386, suprima-se do caput a expressão  
"desde que" e substitua-se os incisos I e II e o  
parágrafo único pelos seguintes:  
"§1o. Para os fins do prescrito no caput  
deste artigo, as escolas comunitárias,  
filantrópicas ou confessionais serão equiparadas  
às escolas públicas e receberão verbas do poder  
público, de entidades públicas ou da iniciativa  
privada, desde que:  
a) sejam administradas com participação dos  
integrantes do processo educacional e da  
comunidade.  
b) comprovem finalidade não lucrativa e  
reapliquem eventuais excedentes em educação.  
c) prevejam a destinação de seu patrimônio,  
no caso de encerramento de suas atividades, ou do  
dinheiro auferido com a venda do mesmo, a outra  
escola comunitária, filantrópica ou confessional  
ou ao poder público.  
§ 2o. As escolas referidas no parágrafo  
anterior, que se dispuserem a ministrar o ensino  
fundamental gratuitamente, receberão os recursos  
necessários para tanto, nos termos da ei.  
§ 3o. As pessoas físicas ou jurídicas, que  
contribuírem nos termos do § 1o. deste artigo,  
gozarão incentivos fiscais, na forma da lei. 
   
   EMENDA:05100 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 386 a seguinte redação:  
É vedada a transferência de recursos públicos  
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a estabelecimentos educacionais que não integrem  
os sistemas oficiais de ensino. 
Justificativa: 
O Presidente Tancredo de Almeida Neves afirmou no Encontro Nacional de Confederação e 
Federações de Trabalhadores, na ONTI, em São Paulo, em 09/11/84 que o “ensino gratuito em todos 
os graus, para os filhos da classe média e classes trabalhadoras é imperativo de justiça social”.  
Somente a escola pública assegura o ensino gratuito. Desviar recursos públicos para o ensino 
privado é promover o crescimento desta em detrimento do ensino público fato que vem ocorrendo nas 
duas últimas décadas. Cabe à nova Constituição reverter essa tendência.  
   
   EMENDA:05318 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dispositivos emendado: Art. 386  
Inclua-se, no Art. 386, do Anteprojeto  
Constitucional, a expressão: "e para a concessão  
de bolsas de estudo a alunos que comprovarem  
insuficiência de recursos", de modo que o citado  
artigo fique com a seguinte redação:  
Art. 386 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, e para concessão  
de bolsas de estudo a alunos que comprovarem  
insuficiência de recursos, podendo, nas condições  
da lei, e em casos excepcionais, ser dirigidas a  
escolas confessionais filantrópicas ou  
comunitárias, desde que: 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
 
   
   EMENDA:05343 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 386  
Dê-se ao artigo 386 a seguinte redação, mantido seu parágrafo único:  
"Art. 386 - O poder público não subvenciona  
rá instituições de educação com fins lucrativos". 
Justificativa: 
A emenda tem por fim harmonizar o disposto no art. 386 com as disposições do art. 355, § 1°, e do 
art. 367.  
Com efeito, o § 1° do art. 355 diz: 
“§ 1° - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos”. 
E o art. 367 estabelece: 
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“Art. 367 – É vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Público às entidades de previdência 
privada com fins lucrativos”.  
Tanto no art. 355, § 1°, como no art. 367, o que se veda é a subvenção de instituições privadas com 
fins lucrativos, seja na área de saúde, seja na da previdência. Não há razão, pois, para tratar 
diferentemente as instituições de educação.  
Como está redigido, o art. 386 impediria, por exemplo, que fundações sem finalidade lucrativa 
pudessem receber subvenções do Poder Público, uma vez que restringe o auxílio financeiro a 
“escolas confessionais, filantrópicas, ou comunitárias”.  
 
   
   EMENDA:05346 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 386  
"Onde se lê "podendo, nas condições da lei,  
em casos excepcionais,", leia-se "podendo, no entanto." 
Justificativa: 
As condições estabelecidas nos incisos I e II já definem a excepcionalidade e dispensam lei especial. 
No máximo o Poder Público deverá regulamentar os incisos, de modo a facilitar o reconhecimento 
daquelas condições.  
   
   EMENDA:05389 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dê-se ao art. 386 a seguinte redação:  
Art. 386 - As verbas públicas, salvo bolsas  
de estudo, serão destinadas às escolas públicas,  
podendo, em casos excepcionais e na forma da lei,  
ser aplicadas em benefício de entidades de ensino  
sem fins lucrativos devidamente cadastradas como  
de utilidade pública.  
Parágrafo Único - O ensino é livre à  
iniciativa privada que o ministrará sem ingerência  
do Poder Público, salvo para fins de autorização,  
reconhecimento e credenciamento de cursos e  
supervisão de qualidade.  
Justificativa: 
O texto do anteprojeto necessita de adequação. Sob pena de arruinarmos milhões de  
estudantes carentes que hoje percebem bolsas de estudo e que cursam escolas privadas, não se 
pode deixar de introduzir a ressalva.  
Por outro lado, a separação da Igreja do Estado não permite o privilégio de escolas  
confessionais. Mais ainda, filantropia é caridade e caridade não é ensino ou escola. Finalmente, o  
objetivo do dispositivo foi o de preferenciar entidades sem fins lucrativos (esta é a expressão  
correta) e os itens I e II podem ser suprimidas com o acréscimo simples da expressão ora aditada,  
ou seja, "devidamente cadastradas como de utilidade pública". Para uma entidade se tornar de  
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utilidade pública necessita preencher os requisitos superfluamente repetidos nos incisos I e II.  
Portanto, indispensável a adequação, sem se alterar o conteúdo ou o mérito da proposta. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00068 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 381, parágrafo único  
O parágrafo único do art. 381 do projeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 381. ..................................  
PARÁGRAFO ÚNICO - O ensino privado somente é  
permitido observadas as disposições legais, desde  
que não utilize repasse de verbas públicas para a  
criação e manutenção de entidades de ensino  
particular, incluindo-se como repasse de verbas  
públicas concessões de bolsas de estudo, auxílio  
ou subvenções orçamentárias, isenções fiscais, bem  
como abatimentos nas rendas para efeito de  
tributação. 
Justificativa: 
Há uma concepção privatizadora no Brasil que esbarra, transgride e ultraja a realidade dos fatos. 
Ninguém nega que em um País capitalista a empresa privada tenha liberdade de agir, nos limites que 
a própria lei estabelece. E os limites estabelecidos pela lei são permanentemente burlados por 
empresários avaros de lucros fáceis. Isto ocorre até mesmo em países considerados estreitos e 
paladinos da livre empresa, como os Estados Unidos, onde a livre concorrência encontrou enormes 
barreiras com o desenvolvimento do capitalismo que induzia empresas mais poderosas a formarem 
trustes e estabelecerem monopólios que destruíam o próprio princípio da livre empresa. As leis anti-
trustes foram tentativas de vários governos, inclusive de Franklin Delano Roosevelt, nos Estados 
Unidos para evitar o desvirtuamento do regime.  
Uma outra questão vinculada a iniciativa privada e que tumultua despropositada e profundamente a 
realidade social de alguns países, sobretudo o Brasil, é a de exigir-se do Estado um verdadeiro 
apadrinhamento das empresas, nelas investindo recursos do povo, a elas concedendo isenções de 
impostos, favorecendo-as com juros e energia subsidiados e a construção de toda a infraestrutura 
necessária ao funcionamento das empresas. Reclama-se do Estado pelas suas deficiências, cobra-se 
do Estado atendimento rápido das reivindicações empresariais e protesta-se contra o Estado quando 
pretende interferir no mecanismo dos preços ao consumidor, este, em última análise, o responsável 
pela injeção de meios e recursos para atender as empresas.  
Mas, se dentro da lógica capitalista, a livre empresa deve subsistir, existem setores, porém, que não 
podem, em nenhuma hipótese, ser objeto de especulação e de negócio. A Educação e a Saúde, por 
exemplo, não podem, nem devem, nem se concebe possam ser objeto de negócios. Ganhar dinheiro 
a custa da saúde e da educação do povo é um crime intolerável e uma abertura inconcebível, em um 
País que pretende desenvolver-se cultural e economicamente.  
Nossa sugestão constitucional, porém, para não ser inquinada de radicalismo e possa ser examinada 
com isenção, até mesmo pelos eternos defensores dos detentores do poder econômico, procura 
apenas, estabelecer limites a situação penosa e abastecedora em que vive a educação e a saúde do 
povo.  
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Não extingue, de vez por todas, como deveria, a ação dos colégios e hospitais particulares. Procura, 
porém, estabelecer limitação a sua ação, permitindo os seus funcionamentos para atender aos filhos 
dos abastados que possam pagar, enquanto, por outro lado, obriga o Estado a oferecer, 
gratuitamente, para os demais as vagas necessárias em escolas públicas e internamente pleno nos 
hospitais do Estado.  
Coíbe, e nada mais justo que isto, que os colégios e hospitais particulares engordem a custa dos 
recursos públicos, ou se beneficiem com desvios das verbas orçamentárias, que deveriam ser 
aplicadas na construção de novos e eficientes hospitais e novas escolas no melhor nível de ensino e, 
no entanto, são canalizadas para enriquecer os proprietários destas “indústrias”.  
De nada adianta aumentar o percentual orçamentário para a educação e a saúde, se estes recursos 
são canalizados para os donos da educação e da saúde no Brasil. A verdade é que nada adiantou 
aumentar o percentual para a educação no Orçamento da República de 4% para 13% se estes 
recursos têm servido, apenas, para melhorar a vida e enriquecer os donos de hospitais e colégios.  
Se tudo continuar, como está previsto na atual constituição o ensino continuará um privilégio de 
alguns e saúde uma vã esperança.    
Parecer:   
   O princípio da liberdade de ensino deve ser associado, ao da exclusividade de recursos oficiais 
para a escola pública, mas a restrição não deve ser indiscriminada.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00335 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 381  
Dê-se ao art. 381 do capítulo III do Título  
IX do projeto a seguinte redação: "art. 381 - As  
verbas públicas serão destinadas às escolas  
públicas." 
Justificativa: 
A alteração proposta objetiva consagrar o princípio de que as verbas públicas devem ser destinadas 
exclusivamente às escolas públicas, contabilizando o texto proposto em outras emendas para o art. 
384 do anteprojeto.  
Parecer:   
   A proposta contraria o espírito do Substitutivo - compatibilizar o financiamento público com a 
iniciativa privada, embora sob condições.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00364 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 381  
Suprima-se do projeto, os itens I e II do artigo 381. 
Justificativa: 
As escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias, já contempladas no caput do artigo 386, 
fazem jus à ajuda do poder público por prestarem relevantes serviços públicos, na falta de ação 
governamental. São, por si mesmas, merecedoras desse amparo.  
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Parecer:   
   A Emenda desatende ao requisito preponderante: a comprovação do interesse não lucrativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00459 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 2o. e 3o:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
Em outra emenda, sugerimos a alteração do “caput” do Art. 386, de modo que as verbas públicas 
sejam destinadas também à concessão de bolsas de estudo.  
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio. 
Parecer:   
   O sistema de bolsas é contrário à intensificação do ensino público e melhoria da educação 
brasileira.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00462 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 381 (caput):  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
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A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   Há incompatibilidade entre a concessão de bolsas e o princípio que se quer promover.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00474 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 2o. e 3o:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio. 
Parecer:   
   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria 
infraconstitucional, cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior  
do processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00482 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 381 (caput):  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
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bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A proposta atribui a utilização prioritária das dotações públicas ao ensino público, mas estende a 
medida à concessão de bolsas, infringindo a orientação vigente.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00562 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 381 (caput):  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A proposta intenta disciplinar o problema das subvenções.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00565 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
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Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino.""  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
O § único foi suprimido no Projeto. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio. 
Parecer:   
   A realidade dos fatos tem demonstrado a ineficácia do sistema de bolsas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00688 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 381. 
Justificativa: 
Se mantido, o artigo impediria o estudante pobre de frequentar escolas privadas de excelência, já que 
não permitira o fornecimento de bolsas e auxílios.  
Parecer:   
   Embora louvável, o dispositivo colide com a necessidade da educação nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00784 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 2o. e 3o:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
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A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio. 
Parecer:   
   O sistema de bolsas tem-se revelado nefasto aos interesses do ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00850 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
..................................................  
Redigir assim o art. 381 (caput):  
..................................................  
Art. 381 As verbas públicas serão destinadas  
às escolas públicas, à concessão de bolsas de  
estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A concessão de bolsas de estudo é incompatível com o disciplinamento que o momento exige.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00853 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
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parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio. 
Parecer:   
   A realidade dos fatos tem demonstrado a ineficácia do sistema de bolsas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00925 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÂO E CULTURA  
Acrescentar ao art. 381 os seguintes parágrafos:  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio. 
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00926 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 381 (caput):  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
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destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A manutenção do sistema de bolsas contraria o princípio manifesto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01417 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 381  
O artigo 381 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às instituições públicas de ensino.  
Atendidas estas e havendo disponibilidade, podem,  
na forma da lei e em casos excepcionais, ser  
atendidas escolas confessionais, filantrópicas ou  
comunitárias, desde que: 
Justificativa: 
As responsabilidades impostas pelo anteprojeto ao erário público justificam a aplicação preferencial e 
prioritária às escolas públicas.  
As não públicas, que não sofrerão ingerência do Poder Público (parágrafo único do artigo 384), 
ficarão no regime da livre iniciativa.  
Parecer:   
   Tendo em vista a permanente insuficiência de recursos para o ensino público, a proposta jamais se 
concretizaria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01556 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 381. Acrescente-se um  
inciso III:  
Art. 381 ....................................  
I ............................. 
II ............................ 
"III - se destinem ao acolhimento e à  
educação de crianças e adolescentes em situação  
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irregular, na forma da lei."  
Parágrafo único - ............................ 
Justificativa: 
Se é cabível alguma exceção no preceito do presente Artigo, nenhuma é mais justa e legitima que a 
proposta neste inciso.  
Parecer:   
   Boa proposta de cunho assistencial, já contida sob a rubrica "filantrópicas".  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:01656 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   1p016576UPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 381, incisos I e II. 
Justificativa: 
Recomenda-se a supressão dos incisos I e II por entendermos que o texto como está no anteprojeto 
mantém o uso privado de recursos públicos, ferindo o princípio da não transferência de verbas 
públicas ao ensino privado.  
Parecer:   
   Somos de parecer que a exclusividade de recursos públicos é essencial para o melhoramento do 
ensino público.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01657 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 381 e seu Parágrafo único.  
O artigo 381 e seu parágrafo único passa ter  
a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas.  
Parágrafo único - O ensino é livre à  
iniciativa privada, que o administrará sem  
ingerência do Poder Público, salvo para fins de  
autorização, reconhecimento e credenciamento de  
cursos e supervisão da qualidade. 
Justificativa: 
Recomenda-se a modificação redacional do art. 381, por entendermos que o texto como está mantém 
a atual situação de uso privado dos recursos públicos, ferindo o princípio da não transferência de 
verbas públicas ao ensino privado.  
Parecer:   
   O Relator optou pela manutenção do texto original. 
   
   EMENDA:01713 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 381  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescente-se ao Art. 381 do projeto da  
Comissão de Sistematização os seguintes  
Parágrafos:  
§ ... - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino.  
§... - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento público  
congênere. 
Justificativa: 
Em outra emenda, sugerimos a alteração do “caput” do Art. 386, de modo que as verbas públicas 
sejam destinadas também à concessão de bolsas de estudo.  
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou até sem 
alternativa, onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01714 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 381, "Caput"  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao "Caput" do Art. 381 a expressão  
"também à concessão de bolsas de estudo a alunos  
que comprovarem insuficiência de recursos",  
redigindo-o assim:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, podendo, nas  
condições da Lei e em casos excepcionais, ser  
dirigidas também à concessão de bolsas de estudo a  
alunos que comprovem insuficiência de recursos e a  
escolas confessionais, filantrópicas ou  
comunitárias. 
Justificativa: 
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A bolsa de estudo constitui auxílio ao aluno e não à escola.  
Se em determinado local não existir escola pública ou não for possível a ela atender a todos, ou ainda 
naqueles cursos não ministrados por estabelecimentos oficiais, somente os que dispuserem de 
recursos terão o privilégio de acesso aos estudos.  
É essa a distorção que nossa emenda pretende corrigir. 
Parecer:   
   A proposta sintetiza as disposições do projeto.  
Pela aprovação . 
   
   EMENDA:01715 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 381, "Caput"  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
O "Caput" do Art. 381 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   O princípio do Substitutivo é incompatível com a manutenção do sistema de bolsas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01769 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 2o. e 3o.:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 96  

 

"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01770 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Redigir assim o art. 381 (caput):  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A Emenda atende apenas em parte do princípio inscrito no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01812 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescenta inciso ao artigo 381:  
"III - Prevejam direção administrativa  
colegiada com participação paritária de  
professores e pais de alunos ou de alunos  
maiores." 
Justificativa: 
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É sabido que no país diversas atividades vêm trabalhando em prol da educação e realmente 
realizando obras no desenvolvimento educacional. No entanto outras têm aproveitado da verba 
pública para construções desnecessárias ou mesmo para aquisição de bens imóveis (fazenda, casa 
de praia, etc.), que em nada melhoram ou ampliam seu leque profissional ou educacional.  
O controle feito através dos professores e dos pais e alunos, quando estes forem menores de 21 
(vinte e um) anos, ou pelos próprios alunos evitará que se produzam distorções neste sentido. Esta 
fiscalização mais direta pelos usuários dos serviços prestados pela entidade ajudará, em muito, o 
próprio serviço do Tribunal de Contas.  
Parecer:   
   Pela rejeição da Emenda por se tratar de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:01972 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se III ao Art. 381 do Projeto com a seguinte redação:  
"III - O amparo técnico e financeiro dos  
poderes públicos somente será concedido a  
entidades educacionais de natureza não-lucrativa e  
desde que comprovem a reaplicação dos excedentes  
de lucro na melhoria e qualidade do ensino, com  
obrigatória prestação de contas da gestão contábil  
à comunidade e aos órgãos públicos competentes." 
Justificativa: 
O dispositivo sugerido decorre de manifestação que recebemos da Arquidiocese de Niterói, por meio 
do Arcebispo Metropolitano, Dom José Gonçalves da Costa, e tem por objetivo moralizar o amparo 
técnico e financeiro dos poderes públicos ao setor educacional.  
Parecer:   
   A proposta carece da proposição principal - a destinação prioritária de verbas ao ensino público.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02444 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 381 (caput):  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
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Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:02446 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos:  
"§ 2o. O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. O valor das bolsas terá, como parâmetro, 
o custo de ensino de igual nível de qualidade  
oferecido em estabelecimentos estatal congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:02474 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   O artigo 381 do Projeto de Constituição  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 381 As verbas públicas serão destinadas  
às escolas públicas, podendo também ser dirigidas  
a instituições educacionais sem fins lucrativos,  
que não distribuam, direta ou indiretamente,  
qualquer parcela de suas rendas e pessoas físicas  
ou jurídicas privadas e nas quais o valor  
referente à remuneração de pessoal não exceda o de  
entidades públicas similares, revertendo seu  
patrimônio para organização semelhante, ou para o  
Estado, em caso de extinção. 
Justificativa: 
O novo artigo explica-se por si mesmo. Trata-se de amparara iniciativas beneficentes e filantrópicas, 
cujo objetivo inequívoco é elevar o padrão educacional da comunidade, eliminada qualquer pretensão 
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de lucro ou de enriquecimento de particulares. O Brasil, desta forma, conduz-se como vários outros 
países de regimes políticos pluralistas, que dispensam ao ensino comunitário, filantrópico ou 
confessional apoio e financeiro. 
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:02665 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   
   Substitua-se o "caput" e alíneas do art. 381  
pela redação a seguir proposta:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, sendo vedada a  
transferência de recursos públicos a instituições  
educacionais privadas, salvo no caso de tais  
instituições representarem escolas gratuitas. 
Parecer:   
   A emenda está prejudicada por já ter sido comtemplada. 
   
   EMENDA:02671 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a expressão "filantrópicas e  
comunitárias" do "caput" do Art. 381. 
Justificativa: 
A exclusividade das verbas públicas para o ensino público não deveria a rigor sofrer qualquer 
exceção. A admitir-se, todavia, a solução negociada no âmbito da subcomissão, a canalização de 
verbas públicas poderá ser tolerada unicamente para as escolas religiosas. A rigor, é isso o que foi 
negociado. Nunca uma válvula tão ampla e imprecisa como essa contida na expressão “Escolas 
Comunitárias e Filantrópicas”.  
Parecer:   
   Não vemos a razão para a eliminação da expressão, vez que assim procedido efetivar-se-á uma 
mutilação de sentido da proposta. 
   
   EMENDA:02758 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se art. 381, caput, a seguinte redação,  
com o acréscimo de um parágrafo:  
"Art. 381 - O Poder Público não subvencionará  
instituições de educação com fins lucrativos.  
§ 1o. - As instituições sem fins lucrativos  
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poderão ser subvencionadas, desde que reapliquem  
seus excedentes financeiros em atividade  
educacional." 
Justificativa: 
A emenda tem por fim harmonizar o disposto no art. 381 com as disposições do art. 349, § 1°, e do 
art. 361.  
Com efeito, o § 1° do art. 349 diz: 
“§ 1° - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos”. 
E o art. 361 estabelece: 
“Art. 361 – É vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Público às entidades de previdência 
privada com fins lucrativos”.  
Tanto no art. 348, § 1°, como no art. 361, o que se veda é a subvenção de instituições privadas com 
fins lucrativos, seja na área de saúde, seja na da previdência. Não há razão, pois, para tratar 
diferentemente as instituições de educação.  
Como está redigido, o art. 381 impediria, por exemplo, que fundações sem finalidade lucrativa 
pudessem receber subvenções do Poder Público, uma vez que restringe o auxílio financeiro a 
“escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias”.  
O requisito contido no § 1° da emenda é simétrico ao do n° I do artigo emendado.   
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência, já está incorporado ao Projeto. 
   
   EMENDA:03105 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 381  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Inclua-se no Artigo 381 do Projeto os  
seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
Art. 381 ....................................  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Considerando as necessidades educacionais, somos de parecer que o Substitutivo deve manter o 
princípio da dedicação de recursos do Estado às suas próprias escolas, com as respectivas 
exceções.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03111 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 381  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
O Artigo 381 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A Proposição em exame apresente valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua 
essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03128 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 381. - "caput"  
Redigir assim o Artigo 381 (caput):  
"Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, podendo, em casos  
excepcionais, ser dirigidas à concessão de bolsas  
de estudo, pagas diretamente aos alunos carentes  
ou seus responsáveis, e a escolas confessionais,  
filantrópicas ou comunitárias, desde que:" 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, na forma da emenda, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo, nesses termos, é impedir a educação de aluno carente nos 
locais onde não houver escola pública ou onde ela ainda não atenda a toda a demanda.  
Parecer:   
   Considerando as necessidades educacionais, somos de parecer que o Substitutivo deve manter o 
princípio da dedicação de recursos do Estado às suas próprias escolas, com as respectivas 
exceções.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:03253 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva - Dispositivo Emendado -  
Art. 381  
Substitua-se o art. 381 pelo seguinte:  
Art. 381. As verbas públicas serão  
destinadas, preferencialmente, às escolas  
públicas, merecendo, contudo, as escolas privadas,  
por parte dos Poderes Públicos e na forma da lei,  
o apoio financeiro para seu aprimoramento e para a  
concessão de bolsas a estudantes comprovadamente  
carentes. 
Justificativa: 
A emenda se justifica, tendo em vista que a escola Particular: 
a – presta um serviço de interesse público que, com frequência, o próprio Estado não pode prestar; 
b – atende a um grande número de estudantes que por si ou por seus pais, são contribuintes que não 
se beneficiam da gratuidade do ensino público para o qual concorrem tributariamente;  
c – assegura a efetiva promoção de liberdade de ensino e de educação, o que se constitui em um dos 
elementos essenciais para plena realização de uma sociedade democrática e pluralista;  
d – a concessão de bolsas e alunos carentes é política assistencial do Estado.  
Parecer:   
   A Proposição em exame apresenta valiosa contribuição que o Substitutivo incorpora em sua 
essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03505 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino".  
§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatais  
congêneres". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
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Parecer:   
   As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns desdobramentos que, na tradição 
jurídica brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03506 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Redigir assim o art. 381 (caput):  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   O Substitutivo mantém o princípio da aplicação de recursos públicos para o ensino público, com as 
respectivas exceções.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03701 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Substituir o Art. 381 pela seguinte redação:  
"É assegurada a exclusividade de utilização  
das verbas públicas para o ensino público". 
Justificativa: 
Se, para as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais que prestam gratuitamente seus 
serviços (inciso I do Art. 381) se admite o auxílio financeiro do poder público, inadmissível seria que 
este mesmo poder subvencionasse, através de estímulos financeiros, a rede educacional privada, 
objeto do caput do Art. 381. Entretanto o Poder Público dificuldades financeiras para manter a rede 
pública, como onerá-lo, ainda mais, em instituições, que inclusive, apresentam “excedentes”, ainda 
que consideradas sem fins lucrativos? 
Parecer:   
   A Proposição em exame abrange o princípio aprovado na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:03807 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado art. 381 e seu Parágrafo Único.  
Propõe-se nova redação ao Artigo 381 e  
transformando o Parágrafo Único também em artigo.  
Art. 381 - As verbas públicas são destinadas  
exclusivamente às escolas públicas. Em casos  
excepcionais, conforme estabelecido em lei, estas  
verbas poderão ser dirigidas a escolas  
comunitárias, filantrópicas ou confessionais,  
desde que:  
I - Provem finalidades não lucrativas e  
reapliquem excedentes financeiros em educação.  
II - Prevejam a destinação do patrimônio  
eventualmente adquirido com recursos públicos a  
outra escola comunitária, filantrópica ou  
confessional, ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades.  
III - Sejam administradas com a participação  
da comunidade.  
Art. 374 - (A mesma redação do referido Parágrafo Único) 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em sua essência, foi incorporado ao Projeto. 
   
   EMENDA:04142 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 381, I e II.  
Dê-se ao art. 381, itens I e II do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 381. - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas, segundo a sua efetiva  
contribuição para a formação de pessoal, sem  
discriminação entre as escolas oficiais, privadas,  
filantrópicas e comunitárias.  
§ 1o. Para efeito da alocação dos recursos, a  
lei preverá avaliação trimestral de efetiva  
contribuição dessas instituições para a  
capacitação dos alunos e disporá sobre:  
I - a concessão de bolsas de estudos aos  
estudantes que revelarem suficiência acadêmica e  
insuficiência de renda familiar, afim de lhes  
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assegurar opção democrática entre o ensino público  
e privado;  
II - critérios de verificação da  
produtividade escolar, em termos de matrícula,  
frequência de alunos e qualidade do ensino. 
Justificativa: 
O exercício da democracia se baseia em grande parte no exercício de livre opção entre diferentes 
tipos de escola e técnicas de treinamento, em regime competitivo. Cabe ao mercado de trabalho, ao 
proceder ao recrutamento de empregados, selecionar e priorizar as escolas que ofereçam 
treinamento mais eficiente e útil à sociedade. Ao Estado não cabe priorizar escolas simplesmente 
porque são públicas, e sim oferecer aos estudantes pobres a oportunidade de escolha de que já 
enfrentam os estudantes ricos.  
Parecer:   
   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria 
infraconstitucional, cabendo, pois ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do  
processo legislativo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04404 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo: Artigo 381  
Inclui - 1o. ao Art. 381 (passando o  
parágrafo único a § 2o.), com a seguinte redação:  
Art. 381 - ..................................  
§ 1o. - Nas localidades onde a oferta de  
ensino nas escolas públicos for insuficiente, os  
alunos carentes poderão ser beneficiados com  
bolsas de estudos em escolas particulares.  
Lançar no caput do art. 381 
Justificativa: 
Por conta de uma intenção salutar, de dar-se prioridade à aplicação dos recursos públicos no ensino 
público, proíbe-se uma série de situações muitas vezes necessárias para o atendimento de objetivo 
fundamental do próprio texto constitucional proposto, que é assegurar a todos os brasileiros o acesso 
à educação.  
Em muitas localidades do nosso País o ensino é suprido por entidades que não tem no lucro e sua 
finalidade e sim o atendimento do alunado, onde o Poder Público ainda não pôde chegam com os 
serviços educacionais.  
Essas entidades, não são necessariamente comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nem prestam 
relevantes serviços ao ensino.  
Por outro lado, considerando-se o que está contido no § 2° do artigo 3°, não se pode imaginar como 
única solução para o atendimento da demanda escolar a presença de uma unidade de ensino 
público, pois mecanismos como a bolsa de estudos e até mesmo a compra de vagas pode ser mais 
recomendável para uma determinada situação.  
Além disso, as exceções previstas no § 1° do artigo não condiz com a realidade, desde quando essa 
total gratuidade dos serviços não corresponde à realidade dessas instituições. O texto é tão 
contraditório, que ao mesmo tempo que condiciona à gratuidade (§ 1°), exige a reaplicação de 
eventuais excedentes. Ora, como poderia haver excedente se não há cobrança? 
Desde modo, o texto proposto nesta Emenda atende melhor a realidade ao ensino no Brasil.  
Parecer:   
   O Substitutivo optou pelo princípio da aplicação de verbas públicas no ensino público, com as 
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exceções nele previstas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04681 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 - C.S.).  
Suprimir do Título IX, Capítulo III, da  
Educação e Cultura, os dispositivos abaixo  
enumerados:  
1. Art. 378, parágrafos 1o. a 4o;  
2. Art. 379, parágrafos 1o. a 3o;  
3. Art. 380 e seu parágrafo único;  
4. Art. 381, incisos I e II e parágrafo único;  
5. Art. 382, art. 388, art. 389;  
6. Art. 386, parágrafos 1o. e 2o;  
7. Art. 387;  
8. Art. 388 e parágrafo único;  
9. Art. 389 e parágrafo único e incisos I e II;  
10. Art. 390, parágrafos 1o. a 3o;  
11. Art. 391; e  
12. Art. 394. 
Justificativa: 
Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto o Art. 371, Art. 372, Art. 373, Art. 374, Art. 375, Art. 
377, Art. 385, Art. 392 e Art. 393.  
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são 
mais apropriadas para lei complementar. Consideramos que não devam ficar “amarrados” ao texto 
Constitucional, pois será muito mais difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, 
futuramente.  
Parecer:   
   As sugestões oferecidas nesta Emenda são valiosas e algumas foram acolhidas pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:04682 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Aditiva:  
No art. 381, suprima-se do caput a expressão  
"desde que" e substitua-se os incisos I e II e o  
parágrafo único pelos seguintes:  
"§ 1o. Para os fins do prescrito no caput  
deste artigo, as escolas comunitárias,  
filantrópicas ou confessionais serão equiparadas  
às escolas públicas e receberão verbas do poder  
público, de entidades públicas ou da iniciativa  
privada, desde que:  
a) sejam administradas com participação dos  
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integrantes do processo educacional e da  
comunidade.  
b) comprovem finalidade não lucrativa e  
reapliquem eventuais excedentes em educação.  
c) prevejam a destinação de seu patrimônio,  
no caso de encerramento de suas atividades, ou do  
dinheiro auferido com a venda do mesmo, a outra  
escola comunitária, filantrópica ou confessional  
ou ao poder público.  
§ 2o. As escolas referidas no parágrafo  
anterior, que se dispuserem a ministrar o ensino  
fundamental gratuitamente, receberão os recursos  
necessários para tanto, nos termos da lei.  
§ 3o. As pessoas físicas ou jurídicas, que  
contribuírem nos termos do § 1o. deste artigo,  
gozarão incentivos fiscais, na forma da lei. 
Justificativa: 
Desde que as entidades privadas de ensino de que trata o artigo 11 e parágrafos atendam as 
exigências estipuladas, parece-nos mais consentâneo que, em contrapartida, tenham elas todo o 
apoio, do Poder Público, em forma de verbas perfeitamente definidas, capazes de possibilitar-lhes o 
cumprimento dessa tarefa, e, de outra parte, sendo instituições particulares, que os alunos com 
possibilidade de cobrir parte dos custos de sua educação, não se eximam dessa obrigação de justiça 
distributiva.  
Destacamos, ademais, a participação, definida segundo a autonomia das escolas, mormente as 
Universidades, cada qual com seu modelo próprio, de acordo com suas peculiaridades.  
Na hipótese de extinção da entidade, buscamos prevenir, quanto à destinação do respectivo 
patrimônio, que não apenas seja ele entregue a entidade similar, mas, igualmente, o produto de sua 
venda, se este o caso.  
Introduzimos também proposta visando ampliar a ação subsidiária do Estado, ao prover recursos 
para as iniciativas particulares que se dispuserem a oferecer gratuitamente o ensino fundamental.  
Consubstancia, dessa forma, a adequada compreensão da destinação dos recursos públicos, 
pertencentes a todos, ao benefício de todos, valorizando a liberdade de escolha do cidadão dentre 
múltiplas ofertas de escolaridade e prevenindo, pelas ressalvas introduzidas, o mercantilismo e o 
avidez do lucro, inadequadas à excelsa tarefa de instituir e de, educar, pois vinculada à constituição 
da pessoa humana digna, livre e autônoma.  
Parecer:   
   O Substitutivo optou pelo princípio da aplicação de recursos públicos no ensino público, com as 
exceções nele previstas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04739 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Artigo 381  
Dê-se ao art. 381 a seguinte redação:  
É vedada a transferência de recursos públicos  
a estabelecimentos educacionais que não integrem  
os sistemas oficiais de ensino. 
Justificativa: 
O Presidente Tancredo de Almeida Neves afirmou no Encontro Nacional de Confederação e 
Federações de Trabalhadores, na ONTI, em São Paulo, em 09/11/84 que o “ensino gratuito em todos 
os graus, para os filhos da classe média e classes trabalhadoras é imperativo de justiça social”.  
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Somente a escola pública assegura o ensino gratuito. Desviar recursos públicos para o ensino 
privado é promover o crescimento desta em detrimento do ensino público fato que vem ocorrendo nas 
duas últimas décadas. Cabe à nova Constituição reverter essa tendência.  
Parecer:   
   O Substitutivo optou pelo princípio da aplicação de recursos públicos no ensino público, com as 
exceções nele previstas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04946 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dispositivos emendado: Art. 381  
Inclua-se, no Art. 381, do Anteprojeto  
Constitucional, a expressão: "e para a concessão  
de bolsas de estudo a alunos que comprovarem  
insuficiência de recursos", de modo que o citado  
artigo fique com a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, e para concessão  
de bolsas de estudo a alunos que comprovarem  
insuficiência de recursos, podendo, nas condições  
da lei, e em casos excepcionais, ser dirigidas a  
escolas confessionais filantrópicas ou  
comunitárias, desde que: 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui benefício prestado ao aluno e não para a criação e manutenção de escola 
particular. Para assegurar o atendimento pleno de todos, sem o risco de faltar escola pública, 
necessária a previsão da possibilidade de concessão de bolsas de estudo.  
Parecer:   
   O Substitutivo optou pelo princípio da aplicação de recursos públicos no ensino público, com as 
exceções nele previstas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04970 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 381  
Dê-se ao art. 381 a seguinte redação, mantido  
seu parágrafo único:  
"Art. 381. O Poder Público não  
subvencionará instituições de educação com fins  
lucrativos." 
Justificativa: 
A emenda tem por fim harmonizar o disposto no art. 381 com as disposições do art. 349, § 1°, e do 
art. 361.  
Com efeito, o § 1° do art. 349 diz: 
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“§ 1° - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos”. 
E o art. 361 estabelece: 
“Art. 361 – É vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Público às entidades de previdência 
privada com fins lucrativos”.  
Tanto no art. 348, § 1°, como no art. 361, o que se veda é a subvenção de instituições privadas com 
fins lucrativos, seja na área de saúde, seja na da previdência. Não há razão, pois, para tratar 
diferentemente as instituições de educação.  
Como está redigido, o art. 381 impediria, por exemplo, que fundações sem finalidade lucrativa 
pudessem receber subvenções do Poder Público, uma vez que restringe o auxílio financeiro a 
“escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias”.  
Parecer:   
   O Substitutivo optou pelo princípio da aplicação de recursos públicos no ensino público, com as 
exceções nele previstas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04973 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DESPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 381  
Onde se lê "podendo, nas condições da lei, em  
casos excepcionais", leia-se "podendo, no  
entanto". 
Justificativa: 
As condições estabelecidas nos incisos I e II já definem a excepcionalidade e dispensam lei especial. 
No máximo o Poder Público deverá regulamentar os incisos, de modo a facilitar o reconhecimento 
daquelas condições.  
Parecer:   
   O Substitutivo optou pelo princípio da aplicação de recursos públicos no ensino público, com as 
exceções nele previstas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05012 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dê-se ao art. 381 a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas, salvo bolsas  
de estudo, serão destinadas às escolas públicas,  
podendo, em casos excepcionais e na forma da lei,  
ser aplicadas em benefício de entidades de ensino  
sem fins lucrativos devidamente cadastradas como  
de utilidade pública.  
Parágrafo Único - O ensino é livre à  
iniciativa privada que o ministrará sem ingerência  
do Poder Público, salvo para fins de autorização,  
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reconhecimento e credenciamento de cursos e  
supervisão de qualidade.  
Justificativa: 
O texto do anteprojeto necessita de adequação. Sob pena de arruinarmos milhões de estudantes 
carentes que hoje percebem bolsas de estudo e que cursam escolas privadas, não se pode deixar de 
introduzir a ressalva.  
Por outro lado, a separação da Igreja do Estado não permite o privilégio de escolas confessionais. 
Mais ainda, filantropia é caridade e caridade não é ensino ou escola. Finalmente, o objetivo do 
dispositivo foi o de preferenciar entidades sem fins lucrativos (esta é a expressão correta) e os itens I 
e II podem ser suprimidas com o acréscimo simples da expressão ora aditada, ou seja, "devidamente 
cadastradas como de utilidade pública". Para uma entidade se tornar de utilidade pública necessita 
preencher os requisitos superfluamente repetidos nos incisos I e II.  
Portanto, indispensável a adequação, sem se alterar o conteúdo ou o mérito da proposta. 
Parecer:   
   O Substitutivo optou pelo princípio da aplicação de recursos públicos no ensino público, com as 
exceções nele previstas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05545 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 381,  
suprimindo-se os seus incisos I e II:  
"Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas com exclusividade às escolas públicas." 
Justificativa: 
Esse princípio constitui a pedra de toque das funções do Estado democrático na esfera da promoção, 
expansão e aperfeiçoamento do ensino. Nas três últimas décadas – e especialmente sob a ditadura 
militar – consolidou-se uma orientação de pulverização das verbas públicas entre estabelecimentos 
de ensino privado comercializado e confessional que precisa ser estancada. Se isso não for feito, é 
inútil pretender que o Poder Público possa desincumbir-se de suas tarefas específicas na esfera da 
educação escolarizada dentro das necessidades prementes da Nação.  
Parecer:   
   O princípio, em sua essência, foi acolhido na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:06221 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se as expressões "e em casos  
excepcionais" e "desde que" do "caput" do art. 381  
e os incisos I e II do mesmo artigo. 
Justificativa: 
Sugerimos a supressão das expressões constantes neste dispositivo, pois a excepcionalidade citada 
é bastante subjetiva e dependendo do entendimento que se dê a ela poderá ser até restritiva e 
discriminatória.  
Numa Educação verdadeiramente democrática, não se deve restringir a destinação de verbas às 
escolas oficiais.  
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Assim, torna-se deveras dispensáveis os Incisos I e II do Artigo em tela, uma vez que o conteúdo dos 
mesmos estão implícitos na filosofia emprestada à Educação.  
Parecer:   
   A Emenda é procedente em parte. A reaplicação dos excedentes financeiros e a destinação 
patrimonial são contrapartidas necessárias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06453 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescer ao art. 381 os seguintes §§ 1o. e 2o.  
"§ 1o. O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino.""  
"§ 2o. O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere."" 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   A emenda conflitua com os interesses do ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06463 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
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A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   O compromisso do Estado é, prioritariamente, com o ensino público. O auxílio às escolas privadas 
deve ser feito apenas em condições excepcionais.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:06514 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Promova-se a transformação do Parágrafo único  
do artigo 381 em artigo. 
Justificativa: 
O Artigo 381 trata da aplicação de verbas públicas e não de autonomia administrativa e didática. Está 
deslocado no artigo onde foi colocado como parágrafo.  
Parecer:   
   O remanejamento pleiteado parece ter sido atendido.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:06559 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 -As verbas públicas serão destinadas  
às escolas públicas, à concessão de bolsas de  
estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   O compromisso do Estado é com o ensino público.  
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As escolas particulares deverão atender às exigências legais.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:06565 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Já ficou demonstrado que a concessão de bolsas contribui para a pulverização de recursos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06745 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art.381 - As verbas públicas serão destinadas  
às escolas públicas, à concessão de bolsas de  
estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
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Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A inclusão de bolsas de estudo conflita com o princípio da destinação específica de recursos 
públicos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:06748 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   -EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescer ao art. 381 os seguintes §§ 1o. e 2o.:  
" § 1o.- O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino.  
" § 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   A concessão de bolsas descaracteriza a exclusividade que se quer institucionalizar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06915 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: título IX - capítulo III- art. 381  
Dê-se ao 'caput' do art. 381 a seguinte redação:  
"Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas e privadas, com  
ênfase de bolsas de estudos nos três níveis, com  
valor mínimo de 75% desde que:" 
Justificativa: 
Para que dar mais recursos às escolas públicas, pois é dever do Estado mantê-las. O que não 
acontece nas escolas comunitárias que lutam com muito sacrifício para se manter, isto sem falar das 
condições do aluno. Portanto, os recursos não devem ser repassados para os estabelecimentos de 
ensino, mas principalmente, para o próprio aluno através de bolsas de estudo. Esta seria a melhor 
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fórmula para democratizar o ensino e com gratuidade quase total para todos e, dependendo dos 
recursos disponíveis, poderá ser até total. Este sistema custará para o poder público bem menos.  
Parecer:   
   A proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07256 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 381  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei, serem dirigidas às escolas  
confessionais, filantrópicas e comunitárias, desde  
que:  
I - ........................................  
II - ........................................ 
Justificativa: 
Entendemos que o termo “em caso excepcionais”, originalmente proposto, não contribui para a 
clareza do texto constitucional, visto ser uma definição extremamente vaga.  
O próprio abrigo, no enunciado original do presente Projeto de Constituição, determina que a 
destinação de Recursos Públicos para as escolas confessionais, filantrópicas e comunitárias, 
regulamentar-se-á por lei complementar que, por sua vez, somente estabelecer-se-á dentro de limites 
estabelecidos por esta Constituição.  
Com a presente emenda fica o Estado instrumentado para elaborar, implementar e corrigir uma 
política educacional que contemple, de acordo com as peculiaridades e especificidades regionais, o 
direito de todos à educação e, dentro desse preceito, o direito de cada indivíduo procurar, para si, a 
orientação educacional que mais se aproxime de seus anseios e aspirações.  
Parecer:   
   Proposta aos apelos educacionais e do bom senso.  
Os recursos públicos destinam-se preferencialmente ao ensino público.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07477 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Insere artigos, onde couber, Título IX no  
Capítulo III, da Educação e Cultura, do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, com as  
seguintes redações:  
"Art. - É livre a opção pelo estudo em escola  
estatal ou de livre iniciativa, laica ou  
confessional - da preferência do educando,  
manifestada por si ou por seu responsável.  
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Art. - Os recursos da sociedade, agenciados  
pelo Poder Público, serão aplicados de forma a  
possibilitar a concretização de princípio de livre  
opção da escola.  
Art. - O ensino fundamental, custeado pelos  
recursos da sociedade, será gratuito para todos em  
qualquer escola." 
Justificativa: 
O Colégio dos Jesuítas de Juiz de Fora, Minas Gerais, encaminhou 3.785 manifestações de apoio a 
sua proposta, que defende o princípio democrático de liberdade de escolha do tipo de ensino de que 
o estudante brasileiro, sujeito principal da educação, precisa.  
A campanha de adesões, embora limitada a alguns segmentos da sociedade de Juiz de Fora, acabou 
incluindo outras, advindas de diversas localidades.  
Se aquela cidade do sul do Estado de Minas Gerais, com população que não ultrapassa 500.000 
habitantes, em campanha relativamente pouco exaustiva, atingiu o número de 3.785 adesões, a 
quanto se chegaria em campanha a nível nacional? Se estimarmos a população do país em 
130.000.000 de habitantes, a expectativa seria de alcançarmos cerca de 980.000 manifestações de 
apoiamento à emenda em tela. Ressalta-se que o proposto já é realidade na Holanda e na Bélgica, 
países em que o ensino de 6 (seis) aos 16 (dezesseis) anos é gratuito para todos, em qualquer 
escola, estatal ou de livre iniciativa, laica ou confessional, tudo custeado pelos cofres públicos.  
Havendo proporcionalmente tantas adesões e em se tratando de medida perfeitamente democrática, 
uma vez que atende, com equidade, aos direitos de todos os cidadãos, tanto dos que desejam escola 
estatal como dos que preferem escola de iniciativa privada, espera-se que os nobres Constituintes 
não deixem de leva-la em consideração, inserindo os artigos propostos, como emenda, no texto 
constitucional.  
ENTIDADE RESPONSÁVEL: 
- COLÉGIO DOS JESUITAS DE JUIZ DE FORA – MG 
Comissão de Sistematização. 
1 Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria.  
2 Dê-se ciência ao interessado.  
Parecer:   
   A PE 00005-9 consta de três artigos relacionados ao capítulo da educação, a teor dos quais 
preconiza:  
1o.) a livre opção do educando pela escola pública ou particular;  
2o.) a canalização dos recursos públicos de forma a concretizam essa livre opção;  
3o. a gratuidade do ensino fundamental em que qualquer escola, custeado com recursos públicos.  
Em relação ao primeiro artigo, verifica-se que o princípio já ficou assente no texto do Projeto de 
Constituição, como como decorrência da regra contida no art. 374.  
Logo, pela PREJUDICIALIDADE.  
Quanto ao segundo artigo, embora dentro de um tratamento próprio, a mesma providência está 
abrigada no art. 381 do Projeto.  
Isto posto, pela PREJUDICIALIDADE.  
Com referência ao terceiro artigo, também o Projeto contempla a medida alvitrada, ao estabelecer a 
obrigatoriedade e gratuidade do ensino público fundamental (art. 373, inciso I), combinado com o 
disposto no § 1o. do mesmo preceito, ao estatuir que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é  
direito público subjetivo, acionável contra o Estado mediante mandado de injunção; portanto, ou o 
Estado presta diretamente ou terá que custear a prestação desse ensino fundamental gratuito a 
quantos requeiram.  
Pela PREJUDICIALIDADE. 
   
   EMENDA:07480 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado:  
Suprima-se do Art. 381, do Projeto de  
Constituição, a expressão "nas condições da lei e  
em casos excepcionais", de modo que, sua redação,  
passe a ser a seguinte:  
Art. 381 - "As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, podendo ser  
dirigidas as escolas confessionais, filantrópicas  
ou comunitárias, desde que:" 
Justificativa: 
Ao propormos a supressão da expressão “nas condições da lei e em casos excepcionais”, temos em 
mente tornar o texto legal mais democrático e consentâneo com a realidade da escola brasileira.  
As escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias prestam um relevante papel na educação 
brasileira.  
Submetê-las a condições de excepcionalidade, como se estivessem descaracterizadas do processo 
educativo, e não dar-lhes o devido mérito.  
Sabe-se que o custo médio de um aluno, atendido pela escola pública, é seis vezes mais caro que o 
daquele da escola particular.  
Por outro lado, os demais dispositivos, estabelecidos nos incisos do supracitado artigo, definem 
aspectos que disciplinam a concessão desses recursos públicos a essas instituições, voltando, assim, 
ao povo aquilo que dele proveio.  
Portanto, julgamos que a presente Emenda dispõe, de modo justo, quanto ao tratamento que precisa 
ser dado às instituições desse tipo.  
Parecer:   
   A emenda disciplina corretamente o problema da subvenção às instituições privadas de ensino.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07488 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso II do Art. 381  
Suprima-se, no Projeto de Constituição, o  
Inciso II, do Art. 381. 
Justificativa: 
Partidários do pluralismo democrático de ideias e de instituições públicas e privadas, defendemos a 
gratuidade do ensino, em todos os níveis.  
No entanto, a prestação pluralista do ensino caracteriza-se pela autonomia privada e esta não poderá 
consubstanciar-se determinando-se-lhe a inserção, em seus estatutos, de clausulas que determinem 
a destinação de seu patrimônio à outra escola ou mesmo ao poder público, em caso de encerramento 
de atividade, visto que, poucas são as escolas privadas que gozam de uma satisfatória situação 
financeira.  
Da mesma forma é desconhecer e desrespeitar a existência de escolas privadas com quase três 
séculos de existência, cujos estatutos, intatos, seriam violados com a manutenção do inciso II do Art. 
381, do Projeto de Constituição, obrigando-os a inserir e vincular seu patrimônio à incerteza de 
benefícios oriundos de verbas públicas – não raras vezes insuficientes para cobrir as crescentes 
dificuldades financeiras dos educandários de ensino privado.  
Cônscios de que o preceito do ensino público e gratuito, em todos os níveis, bem como o princípio da 
liberdade de escolha na educação não é incompatível com o conceito de que os recursos públicos 
devam ser prioritariamente destinados ao ensino público, defendemos a responsabilidade do poder 
público em garantir a liberdade do ensino, de zelar e prover o ensino público, sem que isso signifique 
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a estatização do setor privado mas sim apoio financeiro e reconhecimento de que o ensino privado 
mas sim apoio financeiro e reconhecimento de que o ensino privado ou comunitário representa e 
abriga uma substancial parcela de alunato de nosso país.  
Parecer:   
   De fato, a contrapartida exigida pelo Estado é muito alta. Não é justo vincular o patrimônio às 
incertezas e dificuldades das verbas públicas.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:07535 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Redigir assim o art. 381 (caput):  
"Art. 381 - As verbas públicas serão destinas  
prioritariamente às escolas públicas, podendo ser  
dirigidas à concessão de bolsas de estudo, pagas  
diretamente aos alunos carentes ou seus  
responsáveis, e a escolas confessionais,  
filantrópicas ou comunitárias, desde que:" 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, na forma da emenda, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo, nesses termos, é impedir a educação de aluno carente nos 
locais onde não houver escola pública ou onde ela ainda não atenda a toda a demanda.  
Parecer:   
   O compromisso do Estado cingir-se-á ao sistema público.  
A concessão de bolsas deverá sofrer severa regulamentação.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07703 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao art. 381 a seguinte redação:  
"Art. 381 - O Poder Público não subvencionará  
instituições de educação com fins lucrativos.  
Parágrafo único. As instituições sem fim  
lucrativo poderão ser subvencionadas, desde que:  
a) reapliquem seus excedentes financeiros em  
educação;  
b) prevejam a destinação de seu patrimônio a  
outras instituições da mesma natureza ou ao Poder  
Público, no caso de sua extinção." 
Justificativa: 
Como está redigido, o art. 381 impediria que fundações sem finalidade lucrativa pudessem receber 
subvenções do Poder Público, uma vez que restringe o auxílio financeiro a “escolas confessionais, 
filantrópicas ou comunitárias”.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 119  

 

Não se justifica a restrição, porque instituições sem fins lucrativos, como as fundações, prestam 
serviços comunitários na área da educação pública (não confundir com o ensino estatal), merecendo, 
pois, o apoio governamental, ainda mais num país onde, como é notório há carência de boas escolas.  
Parecer:   
   O princípio, em sua essência, foi incorporado na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07870 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 381:  
"As escolhas privadas sem fins lucrativos  
poderão receber do Poder Público, na forma da lei,  
recursos para ministrar o ensino gratuito". 
Justificativa: 
A redação proposta nos §§ é significativamente meritória, por amparar as entidades ali enumeradas 
com recursos públicos e privados na ministração do ensino gratuito aos carentes. Transporta, no 
entanto, para o Texto Constitucional disposições da lei regulamentar; enuncia um elenco de 
instituições que poderão ser beneficiadas, prejudicando com a especificação, benefícios que outras 
fariam jus.  
A emenda consolida as condições e particulares em princípio, delegando à lei, a especificação e 
enunciação dos requisitos, condições, particulares da cooperação pública com tais entidades.  
Parecer:   
   O espírito da Emenda foi acolhido, em sua essência, na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:07903 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 381, os seguintes  
parágrafos: 1o. e 2o.  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino".  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor 
se situam no âmbito da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:07934 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Redigir assim o art. 381 (caput):  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   Emenda acolhida, apenas no que se refere as verbas públicas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08318 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 2o. e 3o.:  
"§ 2o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 3o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   A concessão de bolsas deve ficar condicionada às disposições do Art. 381.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08372 PARCIALMENTE APROVADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 121  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Da Educação e Cultura  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   Acolhimento apenas em relação às escolas públicas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08373 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos  
1º. e 2º. 
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino".  
§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   A concessão de bolsas certamente dependerá dos sistemas de ensino com observância do  
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Art. 381.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08665 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, podendo ser  
dirigidas às escolas privadas, desde que:  
I - provem finalidades não lucrativas e  
reapliquem excedentes financeiros em educação.  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra instituição de natureza idêntica ou ao  
Poder Público, no caso de extinção. 
Justificativa: 
Há necessidade de se dar nova redação ao Art. 381, tornando-o mais conciso. A rede privada de 
ensino tem, de forma complementar, prestado inestimáveis serviços à educação deste País, e todos 
temos conhecimento das estatísticas que privilegiam, substancialmente, as matrículas em escolas 
particulares. Vedar, pura e simplesmente, a destinação de verbas às escolas privadas se constituiria 
em verdadeiro contrassenso. Estabelecer requisitos para o recebimento de recursos públicos e 
exercer severa fiscalização, quanto a sua aplicação, é medida de bom senso que contribuirá para 
elevar a qualidade do ensino e premiar estabelecimentos centenários – que são responsáveis por 
gerações de homens públicos e ilustres brasileiros.  
Parecer:   
   A redação proposta atende aos ditames técnico-legislativos, além de conservar o mérito.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08718 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no capítulo relativo as disposições  
transitórias o seguinte artigo:  
Art. Ao disposto no art. 381 serão  
estabelecidas até o ano 2000, as seguintes  
exceções:  
§ 1o. - As escolas comunitárias,  
filantrópicas ou confessionais, poderão receber,  
na forma da lei, auxílio do Poder Público e de  
entidades públicas e da iniciativa privada.  
§ 2o. - As escolas mencionadas no parágrafo  
anterior merecerão o estímulo financeiro do Poder  
Público se:  
a) administradas, em regime de cogestão,  
pelos integrantes do processo educacional e pela  
comunidade;  
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b) comprovarem finalidade não lucrativa e  
reaplicarem eventuais excedentes em educação. 
Justificativa: 
A instituição da exclusividade de destinação da verba pública à escola pública deve passar por um 
período de adaptação a fim de que o processo não seja traumático.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto, nada justifica estabelecer até o ano. 2.000. 
   
   EMENDA:08719 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substituir o art. 381, incisos I e II pelo seguinte artigo:  
Art. As verbas públicas serão destinadas,  
exclusivamente, às escolas públicas. 
Justificativa: 
A única forma de enfrentar o grave problema da educação brasileira é canalizar a verba pública para 
a escola pública, obrigando o Poder Público a assumir o desafio de um projeto nacional de educação.  
Parecer:   
   O princípio foi acolhido, em sua essência, na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08735 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substituir o artigo 381, eliminando os  
incisos, pela seguinte redação: Artigo 381 - As  
verbas públicas serão destinadas às escolas  
públicas à concessão de bolsas de estudo, à  
ampliação de atendimento e à qualificação das  
atividades de ensino e pesquisa, em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   O princípio, em sua essência, foi acolhido na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08739 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   O princípio, em sua essência, foi acolhido na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08740 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
" § 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino".  
" § 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
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Parecer:   
   A concessão de bolsas está afeta aos sistemas de ensino sob orientação do Art. 381.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08748 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social - Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá como parâmetro, o  
custo de ensino de igual nível de qualidade  
oferecido em estabelecimento congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:08975 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao art. 381 a seguinte redação:  
"Art. 381 - O Poder Público não subvencionará  
instituições de educação com fins lucrativos." 
Justificativa: 
Como está redigido, o art. 381 impediria que fundações sem finalidade lucrativa pudessem receber 
subvenções do Poder Público, uma vez que restringe o auxílio financeiro a “escolas confessionais, 
filantrópicas ou comunitárias”.  
Não se justifica a restrição, porque instituições sem fins lucrativos, como as fundações, prestam 
serviços comunitários na área da educação pública (não confundir com o ensino estatal), merecendo, 
pois, o apoio governamental, ainda mais num país onde, como é notório há carência de boas escolas.  
A redação proposta, ademais, está em simetria com o disposto no art. 349, § 1°, que diz: 
“ § 1° E vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos.” 
Ora, não há razão para tratar desigualmente a saúde e a educação, ambas de vital importância para 
a comunidade.  
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Parecer:   
   A proposta é válida, mas se omitiu a destinação patrimonial, sem dúvida uma providência 
importante.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08993 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 381  
Dê-se ao Art. 381 a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas exclusivamente às escolas públicas,  
criadas e mantidas pelo Governo Federal, pelos  
Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Justificativa: 
Todos os recursos do Poder Público devem ser destinados exclusivamente ao ensino público e 
gratuito e à manutenção das escolas públicas.  
Parecer:   
   A exclusividade tanto em relação as escolas públicas quanto as privadas devem ser evitadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09254 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto da Comissão de  
Sistematização  
Dê-se ao art. 381 a seguinte redação:  
"Art. 381 O Poder Público não subvencionará  
instituições de educação com fins lucrativos.  
Parágrafo único. As instituições sem fim  
lucrativo poderão ser subvencionadas, desde que:  
a) reapliquem seus excedentes financeiros em  
educação;  
b) prevejam a destinação de seu patrimônio a  
outras instituições da mesma natureza ou ao Poder  
Público, no caso de sua extinção." 
Justificativa: 
Como está redigido, o art. 381 impediria que fundações sem finalidade lucrativa pudessem receber 
subvenções do Poder Público, uma vez que restringe o auxílio financeiro a “escolas confessionais, 
filantrópicas ou comunitárias”.  
Não se justifica a restrição, porque instituições sem fins lucrativos, como as fundações, prestam 
serviços comunitários na área da educação pública (não confundir com o ensino estatal), merecendo, 
pois, o apoio governamental, ainda mais num país onde, como é notório há carência de boas escolas.  
Parecer:   
   A Emenda proposta é justa, e atende aos interesses do ensino.  
Pela aprovação parcial. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 127  

 

   
   EMENDA:09652 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Acrescentem-se 2 (dois) parágrafos ao artigo  
381 do Projeto de Constituição, da Comissão de  
sistematização.  
"Art. 381 ..................................  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimentos estatais  
congêneres." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:09712 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 381, do  
Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização.  
"Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:10022 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva, Título IX, Capítulo III  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:10026 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva, Título IX, Capítulo III  
Substituir o Art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:10065 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA POPULAR  
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Acrescenta artigos e parágrafos ao Capítulo  
III (Da Educação e Cultura), Título IX (Da Ordem  
Social), do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, com a redação que se segue:  
Art. - A Educação nacional baseada nos ideais  
de uma democracia participativa, tem por  
finalidade o pleno e permanente desenvolvimento  
individual e social da pessoa humana, para o  
exercício consciente e livre da cidadania mediante  
uma reflexão crítica da realidade, para a  
capacitação ao trabalho e para a ação responsável  
a serviço da sociedade, apta a criar uma  
convivência solidária comprometida com a  
realização da justiça e da paz.  
Parágrafo Único. Todos têm igual direito, sem  
discriminação de qualquer ordem, a uma educação  
escolar fundamental que preencha a qualidade  
indicada neste artigo.  
Art. - É livre a criação de escolas de  
qualquer nível, uma vez satisfeitas as exigências  
legais quanto à qualidade do ensino, à habilitação  
profissional dos educadores e administradores e  
garantia a idoneidade e regularidade da  
administração escolar.  
Parágrafo Único. O amparo técnico e  
financeiro dos poderes públicos somente poderá ser  
concedido a entidades educacionais de natureza não  
lucrativa desde que estas comprovem a reaplicação  
dos excedentes do recebimento na melhoria da  
qualidade do ensino e prestem contas da gestão  
contábil à comunidade e aos órgãos públicos  
competentes.  
Art. - O Estado, em suas escolas, tem  
obrigação de oferecer gratuitamente a todos as  
condições necessárias de acesso a permanência na  
educação fundamental, e de garantir os recursos  
necessários àqueles grupos que se dispuserem a  
ministrar, gratuitamente, a educação escolar  
fundamental.  
§ 1o. - Tanto nas escolas do Estado como nas  
das instituições da sociedade, exige-se o  
atendimento aos padrões de qualidade nos serviços  
da educação descritos no art. (inicial).  
§ 2o.- O Estado garantirá a realização desses  
direitos através de outros programas tais como,  
transporte, alimentação, material escolar e  
assistência à saúde, cujos recursos não provenham  
da porcentagem destinada à educação geral.  
Art. -Todas as escolas, sejam da rede estatal  
ou outras, devem oferecer uma educação  
democrática:  
a) pelo seu conteúdo, nos termos do art. (inicial).  
b) pela participação responsável, cada um no  
seu nível de funções, na realização das atividades  
escolares.  
Parágrafo Único - É livre às instituições  
educacionais a opção por uma orientação religiosa  
da educação oferecida, dentro da característica  
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democrática acima indicada.  
Art. - Respeitadas a opção e a confissão dos  
pais ou alunos, o ensino religioso constituirá  
componente curricular na educação de 1o. e o.  
graus das escolas estatais." 
Justificativa: 
A Assembleia Nacional Constituinte deverá estabelecer as bases de uma sociedade democrática, 
livre, pluralista, participativa, onde todos gozem de iguais direitos, sem qualquer tipo de discriminação 
e o Estado seja instrumento a serviço desta sociedade, subordinado e controlado por ela.  
Para que essa sociedade seja possível, deverá ser afirmado o direito de todos a uma educação 
fundamental de qualidade sem qualquer tipo de discriminação, assim como o pluralismo e a liberdade 
no desempenho das atividades educacionais.  
A proposta defende, ainda, o ensino religioso, como parte integrante de uma educação plena.  
AUTOR.  
MAEKKEL ROSENBURG FERNANDES ÀLVARES e outros.  
(749.856 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS.  
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CNBB 
ASSOCIAÇÃO DE EDUCACAO CATÓLICA DO BRASIL – AEC 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS SUPERIORES CATÓLICAS – ABESC 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR N° PE-5, de 1987. 
“Cria normas relativas à educação” 
Entidades Responsáveis  
- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
- Associação de Educação Católica do Brasil. 
- Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 749.856 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda 
visa a incluir, no texto constitucional, vários princípios relativos à educação, entre os quais o da 
instituição do ensino religioso como componente curricular.  
Competindo a este Colegiado, nesta fase dos trabalhos, analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que está, segundo informações da Secretaria, atende às exigências 
previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de 
que a Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° PE-00010-5, reservada a 
apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A emenda popular (PE-5) subscrita por 749.856 eleitores e apresentada por três entidades 
associativas: Conferência Nacional dos bispos do Brasil, associação de Educação Católica do Brasil 
e Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas pretende incluir no texto Constitucional 
alguns princípios à educação, garantia de recursos às escolas que ministrarem gratuitamente a 
educação fundamental e a liberdade de orientação religiosa para as instituições educacionais.  
Os artigos relativos à princípios educacionais já estão contemplados nos artigos 372, 373 do atual 
Projeto de Constituição, estando pois prejudicada sua apresentação.  
Quanto a criação de escolas, o art. 374 afirma "o ensino é livre à iniciativa privada", e quanto ao 
amparo técnico e financeiro dos poderes públicos às entidades não lucrativas, o art. 381, I já prevê 
este aporte financeiro, ficando pois, prejudicado o respectivo artigo e seu parágrafo único.  
O art. que afirma ter o Estado obrigação de oferecer gratuitamente o ensino fundamental e garantir 
recursos aos grupos que se dispuserem a ministrar educação sem ônus, está contemplado nos 
artigos 371, 373 e 381 do Projeto de Constituição, estando pois prejudicada a sua apresentação e de 
seus parágrafos. Além de o art. 374 não prever a ingerência do Poder Público no ensino privado, 
concluindo-se que os estabelecimentos de ensino particular poderão manter-se com recursos  
próprios.  
Quanto a liberdade de orientação religiosa às escolas, encontramos nos artigos 374 e 381 referência 
ao ensino particular e às escolas confessionais, respectivamente. Está pois prejudicada a 
apresentação da emenda.  
Quanto ao ensino religioso obrigatório em escolas estatais, somos pela rejeição, pois o art. 376 em 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 131  

 

seu parágrafo único considera disciplina facultativa, o ensino religioso, atendendo o princípio 
fundamental de liberdade evocado nos artigos 371 e 372 do Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:10163 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   O "caput" do art. 381 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, podendo também ser  
dirigidas a instituições educacionais sem fins  
lucrativos, que não distribuam, direta ou  
indiretamente, qualquer parcela de suas rendas à  
pessoas físicas ou jurídicas privadas e nas quais  
o valor referente à remuneração de pessoal não  
exceda o de entidades públicas similares,  
revertendo seu patrimônio para organização  
semelhante, ou para o Estado, em caso de extinção. 
Justificativa: 
O novo artigo explica-se por si mesmo. Trata-se de amparara iniciativas beneficentes e filantrópicas, 
cujo objetivo inequívoco é elevar o padrão educacional da comunidade, eliminada qualquer pretensão 
de lucro ou de enriquecimento de particulares.  
O Brasil, desta forma, conduz-se como vários outros países de regimes políticos pluralistas, que 
dispensam ao ensino comunitário, filantrópico ou confessional apoio e financeiro. 
Parecer:   
   Os dispositivos da Emenda já estão garantidos no Projeto. 
   
   EMENDA:10294 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescentar ao final do texto do Art. 381 o seguinte:  
...não toquem nos percentuais estipulados no art. 379, e: 
Justificativa: 
Os casos excepcionais devem ser tratados como tais. As verbas públicas da educação já estão 
comprometidas com o ensino público, gratuito, democrático e de boa qualidade.  
Parecer:   
   Seguindo a tradição do Direito nacional, a Emenda aqui examinada trata de matéria 
infraconstitucional, cabendo, pois, ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior  
do processo legislativo. 
   
   EMENDA:10456 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino".  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:10457 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX, Da Ordem Social; Cap. III, Da  
Educação e Cultura  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:10541 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
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Texto:   
   Imprima-se a redação seguinte ao artigo 381  
do Projeto de Constituição:  
"Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei e em casos excepcionais, ser  
dirigidas a escolas privadas que não tenham fins  
lucrativos". 
Justificativa: 
A destinação de verbas públicas, na forma da lei e em caráter excepcional, além das escolas oficiais, 
às que, privadas, não tenham fins lucrativos impõe-se de modo incontroverso em benefício da difusão 
do ensino e de seu desenvolvimento.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:10803 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 381 do Projeto de Constituição.  
Suprima-se do artigo 381 a expressão "e em  
casos excepcionais". 
Justificativa: 
A qualidade do meio ambiente, inclusive do trabalho, não é assunto específico da área da saúde, 
tendo sido completada no Capítulo VI do Meio Ambiente.  
Dispositivo Emendado: Artigo 381 do Projeto da Constituição. 
Suprima-se do artigo 381 a expressão “e em casos excepcionais”.  
Parecer:   
   Não vemos razão para a eliminação da expressão, vez que assim procedido efetivar-se-á uma 
mutilação de sentido da proposta. 
   
   EMENDA:10812 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 381 e seu parágrafo único  
O artigo 381 e seu parágrafo único passa ter a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas.  
Parágrafo único - O ensino é livre a  
iniciativa privada, que o administrará sem  
ingerência do Poder Público, salvo para fins de  
autorização, reconhecimento e credenciamento de  
cursos e supervisão da qualidade. 
Justificativa: 
Recomenda-se a modificação redacional do art. 386, por entendermos que o texto como está mantém 
a atual situação de uso privado dos recursos públicos, ferindo o princípio da não transferência de 
verbas públicas ao ensino privado.  
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Parecer:   
   Pela rejeição para resguardar as escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias 
   
   EMENDA:10813 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Suprirão do Artigo 381  
incisos I e II 
Justificativa: 
Recomenda-se a supressão dos incisos I e II por entendermos que o texto como está no anteprojeto 
mantém o uso privado de recursos públicos, ferindo o princípio da não transferência de verbas 
públicas ao ensino privado.  
Parecer:   
   Pela rejeição da Emenda, que por se tratar de matéria de suma importância, merece abertura nas 
condições da lei em casos excepcionais, como escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias, 
desde que provem finalidades não lucrativas e reapliquem eventuais excedentes em educação. 
   
   EMENDA:11117 RETIRADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   retirada pelo autor.  
Acrescenta-se o inciso III ao art. 381  
III - Transformem a verba pública recebida,  
mediante custo aluno - ano, em vagas que serão  
oferecidas com total gratuidade a alunos carentes. 
Justificativa: 
As verbas públicas devem ser aplicadas no ensino público atendendo a necessidade nacional do 
ensino gratuito em todos os níveis.  
Para erradicar o analfabetismo a possibilitar a melhora do nível educacional os poderes públicos 
devem realizar um grande esforço.  
Sabiamente as deficiências são sentidas em todos os setores educacionais ligados a rede pública e 
as escolas particulares desempenham um papel relevante, especialmente, no oferecimento de vagas 
as camadas mais aquinhoadas economicamente.  
Essas mesmas escolas particulares podem ampliar a gratuidade do ensino, transformando as verbas 
públicas em vagas para alunos necessitados.  
   
   EMENDA:11681 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
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Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao Art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o. :  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o.- O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em-estabelecimento  
estatal congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:11682 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas pública, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualidade das atividades de ensino e pesquisa, em  
todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:12187 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação E Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
"§ 1o. O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:12188 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação E Cultura  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:12400 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o art. 381:  
Art. 381. As verbas públicas serão destinadas  
às escolas públicas, podendo, nas condições da lei  
e em casos excepcionais, ser dirigidas a escolas  
confessionais e às que se destinam ao ensino de  
pessoas portadoras de deficiências, desde que:  
I - provem finalidades não lucrativas ou  
reapliquem os excedentes financeiros em educação;  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra escola da mesma natureza ou ao Poder  
Público, no caso de encerramento de suas atividades. 
Justificativa: 
A exclusividade das verbas públicas para o ensino público deve admitir, como únicas exceções, a sua 
destinação para escolas confessionais e para as que se dedicam ao cuidado de excepcionais.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:12487 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
-Titulo IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação E Cultura  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
"Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:12488 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 138  

 

Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
-Capítulo III  
Da Educação E Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:13137 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 318 DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO  
Dê-se ao artigo 381 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 381, Verbas públicas poderão ser  
atribuídas a instituições particulares de ensino,  
de fins não lucrativos, que reapliquem excedentes  
financeiros em educação e cujos estatutos prevejam  
a destinação de seu patrimônio a entidade  
congênere ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades." 
Justificativa: 
A educação é “direito de cada um”, conforme assevera o caput do art. 373 do Projeto, ao introduzir a 
matéria na esfera constitucional.  
Assim, tal direito não pertence ao Estado, mas ao indivíduo, até porque faz parte do rol dos direitos 
humanos. Isto significa que o cidadão tem o direito de escolher o tipo de educação que melhor 
convier à sua índole, costuma, tradição ou curiosidade intelectual. 
O fato de um cidadão ser menos afortunado economicamente não pode servir de motivo para alijá-lo 
da oportunidade de frequentar a escola cuja orientação cultural e moral mais se aproxima do seu 
interesse humano.  
Ora, se apenas “escolas públicas” fazem jus a verbas públicas, os deserdados da fortuna terão de se 
submeter ao padrão único, massificante, estereotipado, frequentemente hostil aos valores 
humanitários, comum aos empreendimentos “educacionais” do Estado.  
Isto porque, as instituições privadas de ensino, ainda que sem fins lucrativos, se quiserem, como é 
desejável e exigível, manter elevados índices técnico-científicos, terão custos de manutenção 
insuportáveis, exceto para os filhos de famílias de alta renda.  
Assim, a legenda que também se inscreve no caput do art. 371 do Projeto. “A educação é dever do 
Estado” só tem sentido democrático, se este prover a educação, isto é, garantir os meios a que se 
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promova a educação segundo a índole, a tradição, o interesse dos destinatários, os educandos, 
assegurando que tal interesse se mantenha válido, alternativo, plural, porque somente desse modo 
será verdadeiramente criativo, libertador, enfim.  
Em suma, a educação democrática tem por base a existência de centros autônomos da produção 
cultural.  
Pois bem. Esse dever do Estado de assegurar pluralidade de vocações pedagógicas se fundamenta 
também em algo materialmente muito concreto e imediato que é o imposto pago pelos contribuintes 
para garantir-se o direito de escolha, entre a escola privada ou pública, conforme seu interesse 
cultural e moral.  
Por consequência, destinar verbas públicas – resultado da tributação de toda a sociedade a apenas 
um setor de ensino sob tutela governamental, importa em injustificável discriminação, contra, 
certamente, a maior parcela dos contribuintes, interessada na diversidade de opiniões em que se 
sustenta o regime democrático.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:13266 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 381.  
Dê-se ao artigo 381 a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas exclusivamente às escolas públicas,  
criadas e mantidas pelo Governo Federal, pelos  
Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Justificativa: 
Sem prejuízo da liberdade de ensino, todos os recursos do Poder Público devem ser destinados 
exclusivamente ao ensino público e gratuito e à manutenção das escolas públicas.  
O Brasil é o único país onde a educação é um verdadeiro balão de negócios, ao contrário do que 
ocorre nos países desenvolvidos onde a educação, ainda que paga, não tem fins lucrativos é mantida 
e dirigida pela comunidade.  
No Brasil, embora as escolas privadas se declarem “sem fins lucrativos”, o certo é que há uma terrível 
e inaceitável mercantilização do ensino já denunciada por Rui Barbosa há mais de 70 anos.  
As universidades privadas, com objetivo de lucro, em 1964 detinham 17% do mercado. Hoje 
alcançam 84%.  
Não é isso o que ocorre nos países do mundo ocidental, como Estados Unidos, Inglaterra, etc.  
Quem é dono da Universidade de Harvard, de Oxford, de Yale, da Sorbonne, etc? 
Parecer:   
   Pela rejeição para resguardar as escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias. 
   
   EMENDA:13294 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
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DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:13298 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino".  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetros, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:13666 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO BOUCHARDET (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
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Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescente-se ao art. 381 os seguintes §§:  
Art. 381 - ..................................  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:13671 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO BOUCHARDET (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Dê-se ao art. 381 esta redação:  
"Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:14070 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
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Texto:   
   Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
§ 1o. O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino.  
§ 2o. O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:14119 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: art. 381  
O art. 381 do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 381 - A verbas públicas serão destinadas  
às escolas públicas, podendo, nas condições da lei  
ser dirigidas através de programa de bolsas de  
estudo, a escolas confessionais, filantrópicas ou  
comunitárias. 
Justificativa: 
Ao tempo em que se preserva o princípio da prevalência da escola pública e do ensino gratuito, 
cumpre lembrar a situação de estudantes carentes em localidades onde não existe tal escola. A bolsa 
de estudo, que se constitui numa justifica plenamente a instituição de um programa neste sentido, 
para cobertura do ensino a alunos carentes onde não houver escola pública ou onde a esta faltam 
condições de absorver todo o contingente de estudantes.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:14353 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
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pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:14400 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 381, Incisos I e II e art. 374  
Dê-se ao art. 374, Incisos I e II do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 374 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas, segundo a sua efetiva  
contribuição para a formação de pessoal, sem  
discriminação entre as escolas oficiais, privadas,  
filantrópicas e comunitárias.  
§ 1o. - para efeito da alocação dos recursos,  
a lei prevenirá avaliação trimestral de efetiva  
contribuição dessas instituições para a  
capacitação dos alunos e disporá sobre:  
a - a concessão de bolsas de estudo aos  
estudantes que revelarem suficiência acadêmica e  
insuficiência de renda familiar, afim de lhes  
assegurar opção democrática entre o ensino público  
e privado;  
b - critérios de verificação da produtividade  
escolar, em termos de matrícula, frequência de  
alunos e qualidade do ensino.  
§ 2o. - O ensino é livre à iniciativa  
privada, que o administrará sem qualquer  
ingerência do poder público, exceto para  
verificação do número de matrículas, frequência e  
qualidade do ensino naquelas escolas que recebam  
estudantes beneficiários de bolsas de estudo  
financiadas pelo poder público. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:15097 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo a ser Alterado: art. 381.  
O art. 381 fica substituído pela redação seguinte:  
"Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas." 
Justificativa: 
Na leitura do Artigo verifica-se que ele abre possibilidades para concessão indiscriminada de subsídio 
às escolas particulares. A linguagem adotada deixa margem a possíveis pressões sobre os 
legisladores das leis complementares e/ou ordinárias.  
Fazemos, pois, nossa, a sugestão de emenda a nós encaminhada pelo Instituto de Estudos 
Avançados da USP, e que visa deixar para o “comercio da educação” a responsabilidade financeira 
dos que com ela comerciam, e impedir o repasse de dinheiro público a essas empresas.  
Parecer:   
   Pela rejeição para resguardar as escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias. 
   
   EMENDA:15809 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 381  
Dê-se ao Art. 381 a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas exclusivamente às escolas públicas,  
criadas e mantidas pelo Governo Federal, pelos  
Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Justificativa: 
Todos os recursos do Poder Público devem ser destinados exclusivamente ao ensino púbico e 
gratuito e à manutenção das escolas públicas.  
Parecer:   
   À Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada 
consideração quando for elaborada a legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:16138 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva.  
Dispositivo emendado: art. 381.  
Dê-se, ao art. 381, a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas". 
Justificativa: 
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A destinação das verbas públicas deve restringir-se às escolas públicas, evitando-se que aquelas que 
são criadas pela livre iniciativa, onde deve existir o risco comum a qualquer atividade empresarial, 
acabem se locupletando, em detrimento dos estabelecimentos mantidos pelo próprio Estado.  
Parecer:   
   Pela rejeição para resguardar as escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias. 
   
   EMENDA:16231 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:16232 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
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A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:16263 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescentar ao inciso II do artigo 381 do  
Projeto de Constituição a expressão: "e sejam  
administradas com a participação da comunidade". 
Justificativa: 
A emenda visa tornar obrigatória a participação de representantes da comunidade na administração 
das escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais como condição adicional para o recebimento 
de verbas públicas.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:16357 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 381  
Substitua-se o art. 381, do Projeto de  
Constituição, eliminando seus incisos, e dando-lhe  
a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudos, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo objetiva o aluno e não o estabelecimento de ensino. Além de viabilizar-lhe a opção 
entre o ensino público e o ensino privado, não impede a educação do aluno carente nos locais onde 
não houver escola pública.  
Os incisos I e II discriminam. Criam reservas de mercado e proteção do Estado às escolas 
confessionais. O Estado deve estar dissociado de instituições religiosas. Os enunciados das normas 
constitucionais devem ser gerais, em matéria de ensino, inadmitidas as particularizações.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
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   EMENDA:16358 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 381  
Acresça-se ao artigo 381, do Projeto de  
Constituição, os seguintes parágrafos:  
§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino.  
§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere. 
Justificativa: 
Bolsa de estudo objetiva viabilizar o estudo do aluno carente. É dirigido a ele e não ao 
estabelecimento de ensino. Privar o cidadão, seja ele quem for, da opção, da livre escolha, limitando-
o à escola pública, pela impossibilidade da bolsa de estudo, é assumir, na Constituição, posição 
discriminatória – o que é incompatível com a norma constitucional. Além disso, e ignorar realidade 
possível a possibilidade de inexistir a alternativa das escolas públicas em certos locais do território 
nacional.  
A fim de evitar privilégios, o valor da bolsa tem de corresponder ao custo equivalente no ensino 
público.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:16514 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura.  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
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Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:16515 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidade privada de ensino".  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:16521 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 381  
Inclua-se no artigo 381 do Projeto o inciso e  
parágrafo seguintes:  
Art. 381.  
I - ............................. 
II - ............................ 
III - estejam registradas no órgão competente  
para cadastramento e controle de entidades  
prestadoras de Serviço Social do Ministério da  
Educação.  
Parágrafo Único. Ao órgão referido no inciso  
III deste artigo competirá estabelecer as normas  
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para registro e controle das entidades prestadoras  
de qualquer tipo de serviço social. A falta do  
referido registro implica a impossibilidade de  
recebimento de qualquer recurso público. 
Justificativa: 
É importante que as verbas públicas às entidades filantrópicas que prestem Serviço Social, 
especialmente as de caráter educacional e cultural, estejam com seu controle centralizado em órgão 
próprio já existente no Ministério da Educação.  
O Conselho Nacional de Serviço Social tem tradição e infraestrutura já funcionando no 
cadastramento, registro, controle e fiscalização relativo às entidades objeto de referência no presente 
dispositivo constitucional. Grande número destas entidades já estão registradas no CNSS e são por 
ele fiscalizadas.  
Assembleia Nacional Constituinte, em 13 de agosto de 1987. 
Parecer:   
   A proposta de emenda dispõe sobre conteúdo, cujos desdobramentos jurídicos, segundo a praxe 
do Direito no Brasil, melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:16693 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva, Título IX da Ordem Social;  
Capítulo III da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudos não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:16872 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Art. 381 passa ter a  
seguinte redação:  
Art. 381- As verbas pública serão destinadas  
exclusivamente às escolas públicas. 
Justificativa: 
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O Projeto de Constituição, acertadamente estipula uma dotação orçamentária justa e necessária ao 
desenvolvimento do ensino público, em nosso País.  
Mas, também é importante garantir que estes recursos sejam aplicados exclusivamente na rede 
pública de ensino. Não podemos prolongar a prática de engordar os bolsos dos donos das escolas 
particulares com recursos dos cofres públicos.  
Parecer:   
   Pela rejeição para resguardar as escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias. 
   
   EMENDA:16892 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 381  
Dê-se ao artigo 381 do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
Art. 381. - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei, ser dirigidas a escolas  
confessionais, filantrópicas ou comunitárias,  
desde que: 
Justificativa: 
A retirada do termo “e em casos excepcionais” se justifica tendo em vista a essencialidade da 
aplicação dos recursos nos itens referidos no artigo.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:16913 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Elimine-se do artigo 381 do Projeto, a  
seguinte expressão: "e em casos excepcionais,  
dando-se, assim, a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas as escolas públicas podendo, nas  
condições da lei, ser dirigidas a escola  
confessionais, filantrópicas ou comunitárias,  
desde que: 
Justificativa: 
As escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias, deve receber o apoio dos governos, 
considerando que não têm objetivos lucrativos e prestam relevantes serviços a educação brasileira.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:16923 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 151  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 381  
O Art. 381 passa a ter esta redação:  
"Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas exclusivamente às escolas públicas." 
Justificativa: 
Da forma como que está redigido, o preceito do Art. 381 ensejará que escolas particulares, que 
mercantilizam o ensino, possam auferir de recursos públicos.  
As verbas oficiais devem ser destinadas exclusivamente às escolas públicas dado o seu caráter de 
gratuidade cabendo ao Estado prover os meios necessários à sua manutenção.  
Parecer:   
   Pela rejeição para resguardar as escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias. 
   
   EMENDA:17213 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX  
DA ORDEM SOCIAL  
Capítulo III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381. - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:17514 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 381, Inciso I.  
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Suprima-se do Projeto de Constituição:  
O Inciso I "In totum". 
Justificativa: 
A sua permanência no PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, cria discriminações, reserva de mercado e 
proteção do Estado às escolas confessionais, quando este dever ser dissociado de instituições 
religiosas, sem ampliar as condições de acesso e a melhoria de qualidade, em todos os níveis de 
modo generalizado.  
Parecer:   
   Pela rejeição da Emenda, visto ser a permanência do inciso I do artigo de suma importância para a 
sobrevivência das escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais que não visam estímulo 
financeiro do Poder Público e tantos serviços vêm prestando à educação. 
   
   EMENDA:17515 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 381.  
Acrescentar ao artigo 381, do PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO, os seguintes parágrafos:  
Art. 381 - ..................................  
§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino.  
§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento congênere. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:17516 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 381.  
O texto do Art. 381, do PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO, passa a vigorar com a seguinte  
redação:  
Art. 381. - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudos, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
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Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:17660 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 381  
Dê-se ao Art. 381 a seguinte redação:  
"Art. 381. As verbas públicas serão  
destinadas exclusivamente às escolas públicas,  
criadas e mantidas pelo Governo Federal, pelos  
Estados, Distrito Federal e Municípios." 
Justificativa: 
Os recursos captados através dos impostos pagos pelo povo não podem se destinar ao 
financiamento da escola particular e sim, exclusivamente, à manutenção da escola pública.  
A escola pública necessita de uma maior injeção de recursos até mesmo para se transformar na 
verdadeira alternativa de estudo para todo brasileiro, aprimorando seus currículos e melhorando a 
qualidade de seu ensino em sintonia com as necessidades do povo e do País.  
Parecer:   
   À Emenda em tela, segundo as tradições constitucionais brasileiras, merece adequada 
consideração quando for elaborada a legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:17720 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, aos seguintes artigos do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 371. - A educação, direito de cada um, é  
dever do Estado, constituindo-se prioridade máxima  
nos "Planos de Metas" do Executivo Federal,  
Estadual e Municipal.  
Parágrafo único. - A educação será promovida,  
incentivada e garantida pelo Estado, com a  
colaboração da família e da comunidade, visando ao  
pleno desenvolvimento da pessoa e ao compromisso  
do Ensino com os princípios da liberdade, da  
democracia, do bem comum e do repúdio a todas as  
formas de preconceito e de discriminação.  
Art. 373 - O dever do Estado com o ensino  
público efetivar-se-á mediante a garantia de:  
I - ensino fundamental, de pré-escolar a 8a.  
série, obrigatório e gratuito, com duração mínima  
de nove anos, a partir dos seis anos de idade,  
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permitida a matrícula a partir dos cinco anos,  
extensivo aos que a este não tiveram acesso na  
idade própria;  
II - extensão do ensino obrigatório e  
gratuito;  
III - atendimento pedagógico para crianças  
até cinco anos;  
IV - atendimento especializado e gratuito aos  
portadores de deficiências e aos superdotados, em  
todos os níveis de ensino, garantida a assistência  
e o acompanhamento especializados;  
V - ......................  
VI - .....................  
VII - auxílio suplementar ao ensino público  
fundamental, através de programas de material  
didático-escolar, transporte, alimentação,  
assistência médico-odontológica, farmacêutica e  
psicológica.  
Art. 375 - O ensino, em qualquer nível, será  
ministrado no idioma nacional oficial, assegurado  
às nações, também, o emprego de suas línguas e  
processos de aprendizagem.  
Art. 376 - A Lei de Diretrizes e Bases da  
Educação Nacional fixará conteúdo mínimo para o  
ensino fundamental que assegurem a formação comum  
e o respeito aos valores culturais, ecológicos e  
artísticos e suas especificidades regionais.  
Parágrafo único. - O ensino religioso, sem  
distinção de credo, constituirá disciplina  
facultativa.  
Art. 378 - ..................................  
Parágrafo 1o. - .............................  
Parágrafo 2o. - Compete aos Estados e  
Municípios, através de lei complementar estadual,  
organizar e oferecer o ensino básico e médio,  
priorizando os cursos de formação de professores  
para atuação à nível do ensino fundamental de pré-  
escolar à 4a. série.  
Art. 380. - O Poder Público assegurará  
recursos financeiros para a manutenção e  
desenvolvimento dos seus sistemas de ensino, tendo  
como base padrões de qualidade e custos por  
excelência, definidos nos termos da lei.  
Parágrafo 1o. - Para assegurar os padrões de  
qualidade de ensino, a União, os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios deverão garantir  
recursos financeiros necessários à remuneração  
condigna aos profissionais da educação, em todos  
os níveis, de acordo com os princípios  
estabelecidos na alínea V, do artigo 372.  
Parágrafo 2o. - Sempre que as dotações do  
Município e do Estado forem insuficientes para  
atingir os padrões a que se refere o "caput" deste  
artigo, a diferença será coberta com recursos  
transferidos através de fundos específicos,  
respectivamente, pelo Estado e pela União.  
Art. 381. - As verbas públicas serão  
prioritariamente destinadas às Escolas Públicas,  
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podendo, atendidas plenamente as necessidades do  
ensino oficial, nas condições da lei e em casos  
excepcionais, ser dirigidas a escolas  
confessionais, filantrópicas ou comunitárias desde  
que:  
I - .........................  
II - ........................  
Art. 383. - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são responsáveis pelo  
ensino fundamental gratuito de seus empregados e  
dos filhos de seus empregados a partir dos seis  
anos de idade, devendo, para isto, contribuir com  
o salário-educação, na forma da lei.  
Art. 384. - As empresas comerciais,  
industriais e agrícolas são obrigadas a assegurar  
a capacitação profissional de seus trabalhadores,  
inclusive a aprendizagem dos menores, em  
cooperação com o Poder Público, com associações  
empresariais e trabalhistas e com sindicatos.  
Art. 385. - .................................  
Parágrafo único. - ..........................  
I - ....................  
II - ...................  
III - ..................  
IV - ..................  
V - ...................  
VI - ..................  
VII - preservação e desenvolvimento do idioma  
oficial em suas raízes, bem como das línguas  
indígenas e dos distintos falares brasileiros;  
VIII - preservação e ampliação da função  
predominantemente cultural dos meios de  
comunicação social, resguardando a sua condição de  
fator educacional e seu uso democrático;  
IX - assegurar o uso da censura como fator de  
preservação do social, da cultura e da educação do  
povo brasileiro;  
X - intercâmbio cultural, interno e externo.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda é contribuição da Associação do Magistério Municipal de Curitiba, através de 
grupo de trabalho designado para o acompanhamento da Assembleia Nacional Constituinte. A 
preocupação foi a de assegurar formas para a melhoria da qualidade do ensino, fundamentadas em 
três pontos básicos: 
a) ensino fundamental público e gratuito, com duração de nove anos (do pré-escolar à 8ª série);  
b) remuneração condigna aos profissionais da educação;  
c) responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios com relação a previsão de recursos, 
indispensável a que o objetivo proposto seja atingido.  
Os estudos foram desenvolvidos por um período de trinta dias, coordenados por uma Comissão 
democraticamente eleita pelos professores e, posteriormente, submetidos e aprovados em 
assembleia geral de classe.  
Parecer:   
   A proposição em tela apresenta extensa contribuição para o capítulo relativo à educação e cultura. 
Vários aspectos da Emenda acham-se em essência incorporados ao Substitutivo, que, com base nos 
trabalhos das Subcomissões e Comissões temáticas, assim como na contribuição individual dos 
Senhores Constituintes, procura aperfeiçoar o texto do Projeto. Deve-se observar, no entanto, que, 
embora consideremos de grande importância Emendas como a que hora examinamos, o Substitutivo 
deve levar em conta a hierarquia de normas jurídicas e necessidade de elaborar uma Constituição 
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concisa. Assim buscamos sempre que possível incorporar na essência os princípios que podem 
conduzir ao enriquecimento do texto. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17778 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do Artigo 381 do  
Projeto de Constituição:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas. 
Justificativa: 
Analisando atentamente o texto do artigo 381 do Projeto de Constituição, verifica-se que aí se abrem 
possibilidades indiscriminadas para a concessão de subsídios às escolas particulares.  
A linguagem adotada para a concessão de verbas públicas, deixa margem a futuras pressões sobre 
os formuladores das leis ordinárias que regularão a matéria. Se prevalecer a antiga redação será 
conveniente encontrar formula constitucional que vincule a concessão do subsídio a algum 
mecanismo de controle público do seu uso.  
Parecer:   
   Pela rejeição para resguardar as escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias. 
   
   EMENDA:17805 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substituir a redação do art. 381 e seus  
incisos pela seguinte:  
Art. 381 - É assegurada a exclusividade da  
destinação, aplicação e utilização das verbas  
públicas para o ensino público. 
Justificativa: 
O capítulo III do Projeto de Constituição, em seu ART. 371, consagra a educação como “direito de 
cada um” e “dever do Estado”, além de assegurar, através do inciso IV do ART. 372, a “gratuidade do 
ensino público em todos os níveis”. A nação tem, portanto, assumido, como conquista social, o 
compromisso com o ensino público, universal e gratuito, preservado, por outro lado, o princípio do 
“pluralismo de ideias e de instituições de ensino, públicas e privadas”.  
Entretanto, a coexistência, profícua e necessária, de escolas públicas e privadas, inclusive as 
confessionais, filantrópicas ou comunitárias, não significa que estas – que muitas vezes cobram taxas 
elevadas pela prestação de seus serviços – devam receber aporte de verbas públicas.  
O compromisso que o ensino público, como instrumento de superação do atraso social que avassala 
a Nação, exige todo o nosso esforço e não pode prescindir de tratamento prescindir de tratamento 
prioritário no orçamento da União e, coerentemente, da exclusividade na destinação das verbas 
públicas.  
Parecer:   
   O princípio, em sua essência, foi acolhido na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17873 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
art. 381, do Projeto de Constituição:  
"Art. 381 - ................................  
..................................................  
Parágrafo único - Anualmente, a União  
destinará nunca menos de cinco por cento e os  
Estados dois por cento de suas Orçamentos aos  
Municípios, a fim de que estes assumam a  
responsabilidade pela concessão do ensino gratuito  
de primeiro e segundo graus, assim como dos cursos  
profissionalizantes". 
Justificativa: 
Uma nova sistemática de ensino se faz necessária, inclusive com a adoção de novos métodos com o 
propósito de garantir a todos o direito ao ensino e a igualdade de oportunidades na formação escolar, 
assim como aos cursos profissionalizantes.  
Tal o objetivo desta emenda, destinando percentuais de 5% e 4% da União e dos Estados, 
respectivamente, afim do que os Municípios assumam o ensino gratuito.  
Parecer:   
   A Proposição em exame abrange o princípio da vinculação de recursos para o ensino, tendo sido 
aprovada na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18323 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: art. 381, inciso II.  
Suprima-se do Projeto de Constituição: o  
inciso II "in totum". 
Justificativa: 
A sua permanência no PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, cria discriminações, reserva de mercado e 
proteção do Estado às escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições 
religiosas, sem ampliar as condições de acesso e a melhoria de qualidade, em todos os níveis de 
modo generalizado.  
Parecer:   
   Pela rejeição da Emenda, visto ser a permanência do inciso II do Artigo de suma importância para o 
seu cumprimento. 
   
   EMENDA:18394 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o:  
"§ 1o. O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
"§ 2o. O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:18612 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 381 que passaria a ter a seguinte redação:  
"As verbas públicas serão destinadas às escolas públicas." 
Justificativa: 
Acolhemos sugestão do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo que observa 
“Analisando atentamente o texto do artigo 381do atual Projeto, verificamos que aí se abrem 
possibilidades indiscriminadas para a concessão de subsídios as escolas particulares. Em primeiro 
lugar, a linguagem adotada para a concessão deixa margem a futuras pressões sobre os 
formuladores das leis ordinárias que regularão a matéria. O texto diz “podendo (as verbas), nas 
condições da lei, ser dirigidas a escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias”.  
Parecer:   
   O princípio, em sua essência, foi acolhido na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18943 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
DISPOSITOVO EMENDADO: ARTIGO 381  
Dê-se ao art. 381 a seguinte redação,  
"Art. 381 - O Poder Público não subvencionará  
instituições de educação com fins lucrativos". 
Justificativa: 
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A emenda tem por fim harmonizar o disposto no art. 381 com as disposições do art. 349, § 1°, e do 
art. 361.  
Com efeito, o § 1° do art. 349 diz: 
“§ 1° - É vedada a destinação de recursos públicos para investimento em instituições privadas de 
saúde com fins lucrativos”. 
E o art. 361 estabelece: 
“Art. 361 – É vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Público às entidades de previdência 
privada com fins lucrativos”.  
Tanto no art. 349, § 1°, como no art. 361, o que se veda é a subvenção de instituições privadas com 
fins lucrativos, seja na área de saúde, seja na da previdência. Não há razão, pois, para tratar 
diferentemente as instituições de educação.  
Como está redigido, o art. 381 impediria, por exemplo, que fundações sem finalidade lucrativa 
pudessem receber subvenções do Poder Público, uma vez que restringe o auxílio financeiro a 
“escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias”.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto, está prejudicada. 
   
   EMENDA:19248 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: - Substituir Art. 381  
pela seguinte redação.  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas exclusivamente às escolas públicas. 
Justificativa: 
A grave crise por que passa o ensino público no Brasil exige que sejam concentrados todos os 
recursos disponíveis para a sua superação.  
Parecer:   
   Pela rejeição para resguardar as escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias. 
   
   EMENDA:19307 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 381  
Dê-se ao art. 381 a seguinte redação:  
Art. 381- As verbas públicas serão destinadas  
exclusivamente às escolas públicas, criadas e  
mantidas pelo Governo Federal, pelos Estados,  
Distrito Federal e Municípios. 
Justificativa: 
Todos os recursos do Poder Público devem ser destinados exclusivamente ao ensino público e 
gratuito e à manutenção das escolas públicas. Não se justifica a alocação de verbas públicas. Não se 
justifica a alocação de verbas públicas em instituições supostamente “sem fim lucrativo”, pois, 
lamentavelmente, inúmeras instituições privadas de ensino de calara finalidade lucrativa, se 
encobrem sob a rubrica de “sem fins lucrativos para fraudar a lei. Ressalte-se que hoje em dia 
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nenhuma universidade ou instituição de ensino admite em seu contrato de constituição a finalidade 
lucrativa.  
Parecer:   
   O princípio, em sua essência, foi acolhido na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19460 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o Art. 381, suprimindo-se os seus incisos.  
"Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas, exclusivamente, as escolas públicas". 
Justificativa: 
A, notória, deficiência da educação pública tem como principal fator como principal fator a carência de 
recursos para sua manutenção, e, mais ainda, para sua modernização. Como então poderá ser 
exigido que o Estado cumpra seu dever constitucional de garantir educação digna para todos se não 
dispuser de todos os seus recursos para isso? Só com a exclusividade das verbas públicas o Estado 
poderá oferecer à sociedade um sistema educacional que atenda toda a população.  
Parecer:   
   Pela rejeição para resguardar as escolas, confessionais, filantrópicas ou comunitárias. 
   
   EMENDA:19656 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescer ao art. 381 os seguintes parágrafos 1o. e 2o.:  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino".  
"§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em causa trata de matéria infraconstitucional, 
merecendo ser considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:19658 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substituir o art. 381, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   A matéria já consta no Projeto, portanto está prejudicada. 
   
   EMENDA:20351 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dê-se ao art. 381 a seguinte redação:  
Art. 381 - As verbas públicas, salvo bolsas  
de estudos, serão destinadas às escolas públicas,  
podendo, em casos excepcionais e na forma da Lei,  
ser aplicadas em benefício de entidades de ensino  
sem fins lucrativos devidamente cadastradas como  
de utilidade pública.  
Parágrafo Único - O ensino é livre à  
iniciativa privada que o ministrará sem ingerência  
do Poder Público, salvo para fins de autorização,  
reconhecimento e credenciamento de cursos e  
supervisão de qualidade. 
Justificativa: 
A presente emenda já foi apresentada na Comissão de Sistematização, onde recebeu o n° CS0589-3. 
Com a elaboração de novo Projeto por S. Exa., o relator Bernardo Cabral e renumeração dos artigos, 
apresentamo-la novamente a fim de evitar equívocos.  
O texto do Projeto necessita de adequação. Sob pena de arruinarmos milhões de estudantes 
carentes que hoje percebem bolsas de estudos e que cursam escolas privadas, não se pode deixar 
de introduzir a ressalva.  
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Por outro lado, a separação da Igreja do Estado não permite o privilégio de escolas confessionais. 
Mais ainda, filantrópica é caridade e caridade não é ensino ou escola. Finalmente, o objetivo do 
dispositivo foi o de preferenciar entidades sem fins lucrativos (esta é a expressão correta) e os itens I 
e II podem ser suprimidos com o acréscimo simples da expressão ora aditada, ou seja, devidamente 
cadastrada como de utilidade pública. Para entidade se tornar de utilidade pública necessita 
preencher os requisitos superfluamente repetidos nos incisos I e II.  
Portanto, indispensável a adequação, sem se alterar o conteúdo ou o mérito da proposta.  
Parecer:   
   A exclusividade dos recursos públicos para as escolas públicas não recomenda a concessão de 
bolsas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:20702 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
  Emenda No.  
Popular  
Inclui, onde couber, no Capítulo III (Da  
Educação e Cultura), do Título IX (Da Ordem  
social), os seguintes artigos, parágrafos e itens:  
"Art. - A Educação, baseada nos princípios da  
democracia, da liberdade de expressão, da  
soberania nacional e do respeito aos direitos  
humanos é um dos agentes do desenvolvimento da  
capacidade de elaboração e reflexão crítica da  
realidade, visando a preparação para o trabalho e  
a sustentação da vida.  
Art. - O ensino público, gratuito e laico em  
todos os níveis de escolaridade é direito de todos  
os cidadãos brasileiros, sem distinção de sexo,  
raça, idade, confissão religiosa, filiação  
política ou classe social.  
Parágrafo Único - É dever do Estado o  
provimento em todo o território nacional de vagas  
em número suficiente para atender à demanda.  
Art. - É livre a manifestação pública de  
pensamento e de informação. Sobre o ensino e a  
produção do saber não incidirão quaisquer  
imposições ou restrições de natureza filosófica,  
ideológica, religiosa ou política.  
Parágrafo Único - É proibida toda e qualquer  
forma de censura.  
Art. - O ensino de primeiro grau, com oito  
anos de duração, é obrigatório para todas as  
crianças a partir de sete anos de idade, visando  
propiciar formação básica comum indispensável a  
todos.  
§ 1o. - Cabe aos Poderes Públicos a chamada à  
escola até, no mínimo, 14 anos.  
§ 2o. - é permitida a matrícula no primeiro  
grau a partir de seis anos de idade.  
§ 3o. - O ensino de primeiro grau e gratuito  
será também garantido aos jovens e adultos que na  
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idade própria a ele não tiveram acesso.  
§ 4o. - A União assegurará, supletivamente,  
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios  
os meios necessários ao cumprimento da  
obrigatoriedade escolar na forma do caput deste  
artigo.  
Art. - O ensino de segundo grau constitui a  
segunda etapa do ensino básico e é direito de  
todos. Visa assegurar formação humanística,  
científica e tecnológica voltada para o  
desenvolvimento de uma consciência crítica em  
todas as modalidades de ensino em que se  
apresentar.  
Parágrafo Único - No segundo grau serão oferecidos cursos de:  
I - formação geral;  
II - caráter profissionalizante, em que a  
formação geral seja articulada com formação  
técnica de qualidade;  
III - formação de professores para as séries  
iniciais do 1o. grau e da pré-escola.  
Art. - As instituições de ensino e pesquisa  
brasileiras devem ter garantido um padrão de  
qualidade indispensável para que sejam capazes de  
cumprir seu papel de agente da soberania cultural,  
científica, artística e tecnológica do país,  
contribuindo para a melhoria das condições de  
vida, trabalho e participação da população brasileira.  
§ 1o. - As instituições de Ensino Superior  
terão plenamente garantida a sua autonomia  
pedagógica, científica, administrativa e financeira.  
§ 2o. - As Instituições de Ensino Superior  
brasileiras serão necessariamente orientadas pelo  
princípio da indissociabilidade do ensino, da  
pesquisa e da extensão.  
Art. - A formação mediante estágios deverá  
propiciar condições de aprendizagem condignas e  
compatíveis com cada área de especialização, na  
forma da lei.  
Art. - O Estado garantirá a todos o direito  
ao ensino público e gratuito através de programa  
sociais, devidamente orçamentados no seu setor  
específico, tais como:  
I - transporte, alimentação, material escolar  
e serviço médico-odontológico nas creches, pré-  
escolas e escolas de 1o. grau;  
II - bolsas de estudo a estudantes  
matriculados na rede oficial pública, quando a  
simples gratuidade não permitir que continuem seu  
aprendizado.  
Art. - Inclui-se na responsabilidade do  
Estado na forma do artigo inicial:  
I - a oferta de creches para crianças de zero  
a três anos e ensino pré-escolar dos quatro aos  
seis anos;  
II - a garantia de educação especializada  
para os portadores de deficiências físicas,  
mentais e sensoriais em qualquer idade.  
Art. - O ensino, em qualquer nível, será  
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obrigatoriamente ministrado na língua portuguesa,  
sendo assegurado aos indígenas o ensino também em  
sua língua nativa.  
Art. - Anualmente a União aplicará nunca  
menos de 13%, e os Estados, o Distrito Federal e  
os Municípios 25% no mínimo, da receita  
tributária, exclusivamente na manutenção e  
desenvolvimento dos sistemas oficiais de ensino,  
na forma da lei.  
§ 1o. - Para fins desse artigo excluem-se as  
escolas e centros de treinamento destinados a fins  
específicos e subordinados a Ministérios,  
Secretarias e empresas públicas, que não o  
Ministério da Educação.  
§ 2o. - É vedada a transferência de recursos  
públicos a estabelecimentos educacionais que não  
integrem os sistemas oficiais de ensino.  
Art. - Serão criados mecanismos de controle  
democrático da arrecadação e utilização dos  
recursos destinados à educação, assegurada a  
participação de estudantes, professores,  
funcionários, pais de alunos e representantes da  
comunidade científica e entidades da classe  
trabalhadora.  
Art. - As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas são obrigadas a recolher a contribuição  
do salário-educação, na forma da lei.  
Parágrafo Único - Os recursos do salário-  
educação destinam-se exclusivamente ao  
desenvolvimento do ensino público oficial de 1o.  
grau, vedado seu emprego para qualquer outro fim.  
Art. - Anualmente a União aplicará nunca  
menos de 2% do valor do Produto Interno Bruto em  
atividades de pesquisa científica e tecnológica  
desenvolvida no país.  
Art. - O Estado autorizará a existência de  
escolas particulares, desde que não recebam verbas  
públicas, que estejam segundo padrões de qualidade  
e que sejam subordinadas às normas ordenadoras da  
educação nacional.  
§ 1o. - A existência de escolas privadas  
estará condicionada à observância daquelas normas,  
à garantia aos professores e funcionários da  
estabilidade no emprego, de remuneração adequada,  
de carreira docente e técnico-funcional e da  
participação de alunos, professores e funcionários  
nos organismos de deliberação da instituição, bem  
como a garantia de que a instituição sustentará  
econômica e financeiramente o funcionamento da  
escola.  
§ 2o. - Cabe aos Poderes Públicos assegurar,  
através da fiscalização, a observância permanente  
dessas normas e condições, sob pena de suspensão  
da autorização para o funcionamento, sem prejuízo  
das sanções cabíveis, na forma da lei.  
§ 3o. - Os estabelecimentos de ensino  
privado, em funcionamento na data de promulgação  
deste Ato, deverão ajustar-se aos dispositivos  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 165  

 

legais ou terão sua autorização de funcionamento  
suspensa, na forma da lei.  
Art. - Compete à União elaborar Plano  
Nacional de Educação prevendo a participação dos  
Estados, Distrito Federal e Municípios.  
Art. - A lei regulamentará a responsabilidade  
dos Estados e Municípios na administração de seus  
sistemas de ensino e a participação da União com  
vistas a assegurar padrões de qualidade, na forma  
do artigo inicial.  
Art. - A lei regulamentará a participação da  
comunidade escolar (professores, estudantes,  
funcionários e pais), da comunidade científica e  
das entidades representativas da classe  
trabalhadora em organismos democraticamente  
constituídos para a definição e o controle da  
execução da política educacional em todos os  
níveis (federal, estadual e municipal).  
Art. - A gestão acadêmica, científica,  
administrativa e financeira de todas as  
instituições de ensino de todos os níveis e das  
instituições de pesquisa, além de todos os  
organismos públicos de financiamento de atividades  
de pesquisa, extensão, aperfeiçoamento de pessoal  
docente e desenvolvimento científico e tecnológico  
deverá ser democrática, conforme critérios  
públicos e transparentes.  
§ 1o. - A funções de direção e coordenação  
nas instituições de ensino em todos os níveis e  
nas instituições de pesquisa serão preenchidas  
através de eleições pela comunidade da instituição  
respectiva, sendo garantida a participação de  
todos os segmentos dessa comunidade.  
§ 2o. - A produção, a seleção, a edição e a  
distribuição de material didático sob a  
responsabilidade do poder público devem ser  
submetidas ao controle social e democrático da  
comunidade garantindo-se a representatividade dos  
diferentes pontos de vista, respeitadas as  
especificidades regionais e culturais.  
Art. - As normas de funcionamento e  
supervisão do ensino, fixadas em lei, visarão  
assegurar padrões de qualidade, na forma do artigo  
inicial.  
Art. - A lei estabelecerá em nível nacional,  
princípios básicos das carreiras do magistério  
público para os diferentes níveis de ensino,  
assegurando:  
I - provimento de cargos e funções mediantes  
concurso público de títulos e provas;  
II - salários e condições dignas de trabalho  
e aperfeiçoamento profissional;  
III - estabilidade no emprego, seja qual for  
o regime jurídico;  
IV - aposentadoria com proventos integrais  
aos 25 anos de serviço;  
V - direito irrestrito à sindicalização;  
VI - condições para a elaboração e aplicação  
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do estatuto do magistério municipal em todos os  
municípios que dispuserem de rede própria de  
ensino. Os municípios que não cumprirem o  
estabelecido serão punidos na forma da lei.  
Art. - Integram a receita de impostos dos  
Estados, Distrito Federal e Municípios os tributos  
diretamente arrecadados, bem como aqueles que lhes  
forem transferidos nos termos da lei.  
Art. - Os estabelecimentos privados de ensino  
não serão beneficiados por isenção fiscal de  
qualquer natureza, ficando sujeitos aos mesmos  
impostos que incidam sobre as atividades das  
demais empresas privadas.  
Art. - Os valores das receitas e das despesas  
dos Poderes Constituídos das esferas federal,  
estadual e municipal serão de domínio público no  
que respeita às suas diversas origens e  
finalidades, modos de arrecadação e formas de  
emprego.  
Parágrafo Único - A legislação complementar  
estabelecerá sanções para os casos de violação dos  
mandamentos Constitucionais relacionados nos  
artigos, itens e parágrafos deste capítulo." 
Justificativa: 
O elevado número de subscrições (258.984) à Emenda Popular que defende, entre outras matérias, o 
ensino público gratuito, além da legitimidade dos órgãos representantes dessa causa, como: ANDE, 
ANDES, ANPAE, CPB, CEDES, CGT, UNE, CUT, FASUBRA e FENOE, bem revelam o alto 
significado dessa proposta de ordem educacional, anteriormente defendida no Fórum da Educação 
na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito. 
AUTOR: MARIA EDILEUZA DE MELO E OUTROS (258.984 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- CONFEDERAÇÃO DE PROFESSORES DO BRASIL (CPB) 
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR (ANDES) 
- UNIÃO NACIONAL DE ESTUDANTES (UNE) 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR Nº PE-49, de 1987. 
“Dispõe sobre o ensino público gratuito”. 
Entidades Responsáveis: 
- Confederação de Professores do Brasil (CPB) 
- Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES) 
- União Nacional de Estudante (UNE) 
- 12 (doze) outras associações 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 258.984 eleitores, e apresentada por quinze entidades associativas, a presente emenda 
prevê a gratuidade do ensino, em todos os níveis, e estabelece princípios para implementação dessa 
garantia constitucional. 
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais, e considerando que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24, do Regime Interno, para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifesta pelo recebimento da Emenda Popular nº PE 
00049-1, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A Pe-49 consigna nada menos que vinte e quatro artigos, a serem inseridos no capítulo relativo à 
educação. Analisaremos, um a um, ordenados na sequência em que figuram no texto da Proposta.  
1o artigo.  
Expressa princípio que melhor se ajustaria ao contexto de lei de diretrizes e bases, além de se 
compreender no âmbito do que estatuem os artigos 371 e 372 do Projeto.  
Pela prejudicialidade.  
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2o artigo  
Encerra o postulado do ensino público, gratuito e laico em todos os níveis, ao lado do comando ao 
Estado para prover vagas suficientes à demanda.  
O Projeto já fez opção pela concomitância do ensino público e da livre iniciativa, não subsistindo 
argumentos ponderáveis que recomendem a alternativa em cogitação.  
Pela Rejeição.  
3o artigo e parágrafo único  
Tem em vista a liberdade de pensamento e informação, garantias expressas no art. 12, inciso IV, 
letras D e E combinadamente com o art. 372, inciso II, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade.  
4o artigo e parágrafos  
O caput contém regra pertinente ao ensino de primeiro grau de que cuida o art.373, I, do Projeto. Os 
parágrafos 1o, 2o, 3o compreendem-se nas disposições do mesmo artigo; a regra proposta no 
parágrafo 4o é semelhante à do art. 378, parágrafo 3o, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade.  
5o artigo e parágrafo Único  
Trata-se de norma reguladora do ensino de 2o grau, que se coaduna com o texto de lei ordinária, no 
relativo às diretrizes e bases da Educação.  
Pela Rejeição.  
6o artigo e parágrafos  
O caput, reportando-se ao papel das instituições de ensino e pesquisa, reproduz norma constante do 
art. 377, inciso II, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade.  
O parágrafo 1o consagra a autonomia das instituições de ensino superior, que nossa tradição e o 
Projeto deferem às universidades.  
Pela Rejeição.  
O parágrafo 2o refere-se à indissociabílidade do ensino, pesquisa e extensão, princípio inserto no art. 
377, inciso I, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
7o artigo  
Não há como erigir em matéria CONSTITUCIONAL a questão do estágio curricular.  
Pela Rejeição.  
8o artigo  
O preceito alinha programas sociais de governo para implementar o direito ao ensino público e 
gratuito. O cerne da proposta não extrapola o que se contém no art. 373, em seus vários incisos, 
notadamente o I, II, III e VII, art. 382 e outros.  
Pela Prejudicialidade.  
9o artigo  
Prevê a oferta de creches e educação especial, já explicitada no art. 373, incisos III e IV.  
Pela Prejudicialidade  
1o artigo  
Ensino ministrado na língua portuguesa e, aos indígenas, em sua língua nativa. Idêntico ao art. 375 
do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
11o artigo e parágrafos  
Colima a destinação de percentuais da receita tributária da União, Estados, DF e Municípios à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, em bases inferiores às que se contêm no Projeto, art. 379 
e parágrafo 1o. No parágrafo 2o veda a transferência de recursos públicos aos estabelecimentos 
particulares, contrariando a opção seguida no art. 381, sem razão maior de convencimento.  
Pela Rejeição  
12o artigo  
Prescreve a criação de mecanismos de controle democrático dos recursos destinados à educação. 
Matéria de lei ordinária.  
Pela Rejeição  
13o artigo e parágrafo Único  
Dispõe sobre a contribuição do salário-educação, à semelhança do art. 383 do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
14o artigo  
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Delimita o percentual mínimo de 2% do PIB a ser aplicado pela União em atividades de pesquisa 
científica e tecnológica. O Projeto, em seu art. 398, transfere ao legislador ordinário a fixação dos 
parâmetros a serem observados pelas várias esferas de governo, quanto aos respectivos 
orçamentos.  
Não há estudo aprofundado para permitir uma fixação do percentual proposto.  
Pela Rejeição  
15o artigo e parágrafos  
Permite a iniciativa privada no ensino, excluída das verbas públicas e subordinada às normas 
ordenadoras da educação nacional, algumas das quais explicita nos seus parágrafos  
O projeto corporifica solução de consenso, pela coexistência da escola pública e particular (arts. 371 
e 374) e admite, sob certos critérios, a destinação de verbas públicas a estabelecimentos 
particulares. Insubsistem razões de maior valia para acolher solução diversa, nesse aspecto.  
Pela Rejeição  
16o artigo  
Incumbe a União de elaborar o Plano Nacional de Educação, com a participação das demais 
Unidades federativas. O assunto está disciplinado no art. 382 do Projeto.  
Pela Prejudicialidade  
17o artigo  
Determina que a lei regulamentará a responsabilidade dos Estados e Municípios na administração de 
seus sistemas de ensino, com a participação da União. O tema encontra-se em boa moldura no art. 
378 e parágrafos do Projeto.  
Pela prejudicialidade  
18o artigo e parágrafos  
Prevê a participação, na forma que a lei dispuser, de segmentos da comunidade escolar, científica e 
de trabalhadores em organismos destinados à definição e controle da execução da política 
educacional em todos os níveis. O Projeto, em seu art. 372, inciso I, já consagra o princípio da 
democratização da gestão do ensino em todos os níveis, além de pressupor a colaboração da família 
e da comunidade (art. 371, parágrafo único). A presença tripartite de que cogita a Proposta  
deverá servir de subsídio ao legislador ordinário, ao regulamentar a matéria.  
Pela Rejeição  
19o artigo e parágrafos  
Estabelece que a gestão das instituições de ensino de todos os níveis, bem como dos organismos 
governamentais de financiamento às atividades de pesquisa, aperfeiçoamento do pessoal docente e 
desenvolvimento científico e tecnológico deverá ser democrática e transparente. No parágrafo 1o, 
quer-se tornar efetivo o princípio mediante eleição para as funções diretivas das instituições de 
ensino e de pesquisa, com a participação de todos os segmentos dessa comunidade. No parágrafo 
2o, submete-se ao controle da comunidade a produção, seleção, edição e distribuição de material 
didático sob a responsabilidade do poder público. Ora, o art. 372, inciso I, do Projeto colima a 
democratização do ensino, sob várias angulações, inclusive no campo da gestão das escolas, assim 
como toso o capítulo IV do Título IX se ocupa minudentemente da política relacionada à ciência e 
tecnologia. As prescrições constantes dos parágrafos ao artigo proposta consubstanciam  
providências que devem ser refletidas e examinadas com vagas pelo legislador ordinário, 
extrapolando os lindes desejados a um texto constitucional.  
Pela Rejeição  
20o artigo  
Preocupa-se com a qualidade do ensino, a que devem visar as normas da legislação setorial. Idêntica 
atenção mereceu o assunto, nos artigos 374, 377, II, 380, 382 e vários outros preceitos.  
Pela Prejudicialidade  
21o artigo  
Ocupa-se da carreira do magistério público para os diferentes níveis de ensino, especificando direitos 
e garantias que lhe devam ser reconhecidos. A matéria encontra-se bem explicitada no inciso V do 
art. 372 do Projeto, com melhor técnica e adequação formal.  
Pela Prejudicialidade  
22o artigo  
Diz respeito a matéria tributária, equivocamente lançada no capítulo da educação.  
Pela Rejeição  
23o artigo  
Exclui os estabelecimentos de ensino particulares de quaisquer benefícios de isenção fiscal, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 169  

 

equiparando-os às empresas privadas. O preceito conflita abertamente com o princípio contido na 
atual Carta e mantido no Projeto, ao tratar das limitações do poder de tributar, quando as instituições  
de ensino sem finalidades lucrativas, atendidos os requisitos de lei, gozam, mais do que isenção, de 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.  
Não há razão plausível para adotar-se fórmula diametralmente oposta.  
Pela Rejeição  
24o artigo e seu parágrafo único  
Consiste em preceito sobre direito financeiro, matéria orçamentária, redigido com má técnica 
legislativa, estranho ao contexto da educação.  
Pela Rejeição 
   
   EMENDA:20753 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclui, onde couber, no Capítulo VII (Da  
Família, do Menor e do Idoso), do Título IX (Da  
Ordem Social), os seguintes dispositivos:  
"Art. - A educação é o direito natural de  
todo cidadão e dever do Estado, que se  
responsabilizará para que seja universal, pública,  
gratuita, em todos os níveis e períodos desde o  
primeiro ano da criança.  
§ 1o. - É assegurado a todo cidadão-criança,  
de 0 a 6 anos, o direito à creche e à educação  
pré-escolar, através de:  
I) Criação de dispositivos legais que  
regulamentem uma política relativa à educação  
pré-escolar e ás creches, para tanto dispondo sobre:  
a) percentuais mínimos para a educação  
pré-escolar e manutenção de creches de  
responsabilidade única dos estados e dos  
municípios.  
b) criação de rede pública de creches.  
c) obrigatoriedade das empresas de criarem e  
manterem creches e pré-escolares para os filhos de  
seus trabalhadores.  
§ 2o. - Lei especial disporá também sobre o  
reconhecimento da importância do papel social  
desempenhado pelas creches e pré-escolares de  
iniciativa comunitária ao sistema formal de  
ensino, garantindo-se ingresso automático, nas  
escolas de 1o. grau às crianças egressas das pré-  
escolas de iniciativa comunitária, assegurados os  
seguintes princípios:  
a) oferta de escolas gratuitas com opções de  
habilitação profissional que atendam às  
necessidades econômicas e sociais da Comunidade em  
que estão inseridas;  
b) educação especial em escolas com período  
integral de funcionamento, para crianças e jovens  
portadores de deficiências físicas e mentais.  
Art. - Os recursos públicos deverão  
destinar-se exclusivamente à escola pública,  
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objetivando a qualidade do ensino, sua expansão  
e manutenção.  
Art. - A educação pré-escolar e o ensino  
básico serão de responsabilidade principal dos  
Municípios, dos Estados e dos Territórios, cabendo  
à União o papel normativo e supletivo, na estrita  
medida das deficiências locais, mas sem que se  
reduza a responsabilidade imediata do Município e,  
também, do Estado.  
Art. - A lei disporá sobre a criação do  
Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, a  
quem cabe a fiscalização do cumprimento das  
políticas relativas ao menor e o gerenciamento dos  
recursos necessários à sua execução, referido no  
§ 3o. do 1o. artigo através de Fundo Especial.  
Parágrafo Único - A lei regulará as  
atribuições e a formação do Conselho, a nível  
federal, sem prejuízo da atividade e autonomia do  
estado e do município, e principalmente das  
comunidades, assegurando a participação efetiva  
das instituições de atendimento à criança e ao  
adolescente, bem como de entidades representativas  
da comunidade, essas na proporção de dois terços  
de sua composição. 
Justificativa: 
Por ser esta a contribuição da base democrática representada pelos signatários, que discutirem e 
aprovaram as ideias acima, esperam eles que os Senhores Constituintes aperfeiçoem o texto ora 
oferecido, para seu devido encaixe no corpo do texto final, sempre tendo em vista que é preciso 
Descentralizar para funcionar não se permanecendo na dependência total da União, mas revalorizan-
se o município que há anos vem sendo desprezado pelo legislador na administração público, quando 
é no governo local que começa aos cidadãos com a problemática comunitária.  
Assim, os cidadãos signatários desejam aos legisladores o mais patriótico sucesso, para serem 
lembrados e louvados pela história futura.  
ENTIDADES RESPONSAVEIS 
- MOVIMENTO DE LUTA PRÓ-CRECHE (BELO HORIZONTE/MG) 
- ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRECHE COMUNITÁRIA CASA DA VOVÓ (BELO HORIZONTE/MG) 
- FUNDAÇÃO FE E ALEGRIA DO BRASIL 
COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO 
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência à entidade interessada.  
Parecer:   
   A emenda (PE-73) apresentada pelo Constituinte Ronan Tito, que trata da educação como direito 
natural do cidadão, que propõe o direito a creche e à educação pré-escolar, e que prevê educação 
especial para portadores de deficiências físicas e mentais está contemplada nos artigos 371; 373,III e 
IV; 364, II, III e IV, do Projeto de Constituição, estando pois prejudicada a sua apresentação.  
Quanto aos recursos públicos, já há referência no art. 381, e quanto a educação pré-escolar e o 
ensino básico encontramos referência no art. 378, parágrafos 2o.,3o. e 4o., respectivamente do 
Projeto de Constituição, estando pois prejudicados os dois artigos.  
Quanto a criação do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, opinamos pela rejeição do 
artigo, pois, entendemos tratar-se de legislação ordinária. Além do que as atribuições propostas têm 
ingerência em outros órgãos públicos que também se envolvem com a criança e o jovem. 
 

___________________________________________________________________ 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 171  

 

FASE O 

   
   EMENDA:20819 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título IX  
DA ORDEM SOCIAL  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Substituir o art. 281, eliminando os incisos,  
pela seguinte redação:  
Art. 281. As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, à concessão de  
bolsas de estudo, à ampliação de atendimento e à  
qualificação das atividades de ensino e pesquisa,  
em todos os níveis. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Os incisos I e II do anteprojeto criam discriminações, reserva de mercado e proteção do Estado às 
escolas confessionais, quando este deve ser dissociado de instituições religiosas, sem ampliar as 
condições de acesso e a melhoria de qualidade, sem todos os níveis de modo generalizado.  
Parecer:   
   Pleiteia-se, através da Emenda anexa, a utilização de verbas públicas na seguinte ordem:  
1) Nas escolas públicas;  
2) Na concessão de bolsas de estudo;  
3) Nas atividades de ensino e pesquisa.  
A proposta conflita com a restrição evidenciada no espírito do Substitutivo no tocante à concessão de 
subvenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20831 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se as expressões "e em casos  
excepcionais" e "desde que" do "caput" do Artigo  
281, do Projeto de Constituição do Relator da  
Comissão de Sistematização, que passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 281 - os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei, ser dirigidos a escolas  
confessionais, filantrópicas ou comunitárias." 
Justificativa: 
A excepcionalidade citada no texto é bastante subjetiva e dependendo do entendimento que se dê, 
poderá até tornar-se restritiva e discriminatória.  
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Numa educação verdadeiramente democrática, não se deve restringir a destinação de verbas às 
escolas oficiais, pois se as particularidades são permitidas, as mesmas têm a mesma importância que 
as públicas oficiais.  
É desejável a supressão dos dois incisos, uma vez que o conteúdo está bastante evidente, segundo 
as finalidades da educação.  
Parecer:   
   A Emenda visa a retirar as expressões " e em casos excepcionais " e " desde que " do art. 281 do 
Substitutivo. A  
excepcionalidade citada no texto poderá tornar restritiva e discriminatória a destinação dos recursos 
públicos. A expressão " desde que " faz-se necessária pois restringe às escolas sem fins lucrativos a 
contemplação de verbas.  
Sendo, assim, somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:20837 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
Capítulo III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescer ao artigo 281 os seguintes  
parágrafos 1o. e 2o.:  
" § 1o. O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
§ 2o. O valor das bolsas terá, como  
parâmetro o custo de igual nível de qualidade  
oferecido em estabelecimento estatal e congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino.  
Parecer:   
   A institucionalização do sistema de bolsas de estudo, como forma de canalização de recursos 
públicos ao custeio do ensino pago nas escolas particulares, contraria, de forma diametralmente 
oposta, a opção política adotada para o modelo educacional brasileiro no texto proposto para nova 
carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21072 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o parágrafo único do Art. 281 
Justificativa: 
Esta é uma porta aberta a desvios de recursos públicos.  
Parecer:   
   Propõe-se através da Emenda anexa, a supressão do parágrafo único do art. 281, o qual permite a 
liberação de verbas públicas às escolas particulares cuja criação tenha resultado  
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de lei e atendam aos requisitos mencionados no Substitutivo, a saber:  
a) finalidade não lucrativa;  
b) reaplicação dos excedentes financeiros em educação;  
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção, a entidade congênere.  
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar evasão de recursos, causando dano 
irreparável à educação brasileira.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:21217 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Artigo 281 passa ter a seguinte redação:  
Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados exclusivamente às escolas públicas. 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição, precisa estipular uma dotação orçamentária justa e necessária ao 
desenvolvimento do ensino público, em nosso País.  
Mas, também é importante garantir que estes recursos sejam aplicados exclusivamente na rede 
pública de ensino. Não podemos prolongar a prática de engordar os bolsos dos donos das escolas 
particulares com recursos dos cofres públicos.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva circunscrever exclusivamente as verbas públicas às escolas públicas.  
O Substitutivo optou pelas escolas públicas, excetuando as escolas confessionais, filantrópicas ou 
comunitárias, e desde que comprovem finalidade não lucrativa e no caso de encerramento de suas 
atividades, repassem seu patrimônio a outras escolas congêneres ao Poder Público.  
Esta medida vem beneficiar às referidas escolas que contribuem generosamente na formação dos 
jovens brasileiros.  
Diante do exposto somos pela rejeição das emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:21656 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título IX - Capítulo  
III - Art. 281.  
Dê-se ao caput do art. 281 a seguinte redação:  
Art. 281 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas e privadas, com  
ênfase de bolsas de estudos nos três níveis, com  
valor mínimo de 75% desde que: 
Justificativa: 
Para que dar mais recursos às escolas públicas, pois é dever do Estado mantê-las. O que não 
acontece nas escolas comunitárias que lutam com muito sacrifício para se manter, isto sem falar das 
condições do aluno. Portanto, os recursos não devem ser repassados para os estabelecimentos de 
ensino, mas principalmente, para o próprio aluno através de bolsas de estudo. Esta seria a melhor 
fórmula para democratizar o ensino e com gratuidade quase total para todos e, dependendo dos 
recursos disponíveis, poderá ser até total. Este sistema custará para o poder público bem menos.  
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Parecer:   
   A institucionalização do sistema de bolsas de estudo, como forma de canalização de recursos 
públicos ao custeio do ensino pago nas escolas particulares, contraria, de forma diametralmente 
oposta, a opção política adotada para o modelo educacional brasileiro no texto proposto para nova 
carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22254 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   MENDA ADITIVA TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
redigido assim:  
"Paragrafo único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22368 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 281  
Dê-se emendado: Art. 281  
"Art. 281 - É vedada a destinação de recursos  
orçamentários para investimentos em entidades  
privadas de educação com fins lucrativos". 
Justificativa: 
A redação proposta atende perfeitamente o propósito do artigo, que é evitar a utilização de recursos 
públicos para beneficiar entidades privadas com fins lucrativos.  
Além disso, daria à educação o mesmo tratamento dispensado à saúde (art. 262, § 4°, item II) e à 
cultura (art. 284, § 5°), tornando o texto constitucional mais coerente e justo.  
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Evitaria, ainda, que interpretações do texto do Substitutivo, caso aprovado, impedisse a concessão de 
bolsas de estudos a alunos carentes, mesmo sabendo-se que a bolsa beneficia o aluno e não o 
estabelecimento de ensino.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a proibição de utilização de recursos públicos pelas entidades privadas de ensino 
com fins lucrativos.  
A medida vem ao encontro do espírito do Substitutivo que restringiu as subvenções às escolas 
confessionais, filantrópicas e comunitárias.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22881 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 281.  
Dê-se ao art. 281 do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Os recursos públicos serão destinados às  
escolas públicas, podendo, nas condições da lei,  
ser dirigidos a escolas privadas, desde que:" 
Justificativa: 
Penalizar a iniciativa privada na Educação é querer transferir a culpa pela deficiência do setor público 
de ensino a quem não a tem. As Escolas privadas no Brasil prestaram e prestam relevante serviço à 
formação de milhões de brasileiros. Não deve, pois, a Constituição vedar a salutar interferência da 
iniciativa privada na área educacional, que pode e deve continuar suprindo as necessidades de tão 
importantes setor de vida nacional.  
Parecer:   
   Pretende-se, com a presente emenda, priorizar a utilização dos recursos públicos pelas escolas 
públicas, permitindo-se, remotamente, sua destinação às escolas privadas, desde que satisfaçam aos 
requisitos legais.  
Trata-se, evidentemente de conceito mais amplo que o contido no Substitutivo e certamente de maior 
alcance social.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23052 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva:  
Substitua-se o art. 281 pelo seguinte:  
Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados exclusivamente às escolas públicas. 
Justificativa: 
O ensino, que deve ser público e gratuito em todos os níveis, não pode mais ter recursos dispersados 
por entidades privadas, que quando não visam o lucro explicito, beneficiam financeiramente seus 
diretores e mantenedores.  
Parecer:   
   Propõe-se na Emenda, a utilização exclusiva dos recursos públicos pelas escolas públicas.  
Embora se trate de providência de importantes repercussões sociais, não deve ser acolhida, tendo 
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em vista a vasta e heterogênea rede privada de ensino e a crise econômico-financeira por que passa 
o País.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23204 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- acrescentar ao inciso II do artigo 281 do  
Substitutivo a expressão: "e sejam administradas  
com a participação da comunidade". 
Justificativa: 
A emenda visa tornar obrigatória a participação de representantes da comunidade na administração 
das escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais como condição adicional para o recebimento 
de verbas públicas.  
Parecer:   
   A Emenda visa a tornar obrigatória a participação de representantes da comunidade na 
administração das escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais como condição adicional para o 
recebimento de verbas públicas.  
Não obstante os bons propósitos do autor, a emenda nada acrescenta ao art. 281, visto que estas 
escolas são produto de ação de setores da comunidade.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:23331 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do art. 281 do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização.  
Dê-se ao art. 281 do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
"Art. 281 - Os recursos originários dos entes  
públicos serão destinados às escolas públicas,  
podendo, nas condições da lei, ser dirigidos as  
escolas confessionais, filantrópicas ou  
comunitárias, desde que:  
I - ...................... 
II - ..................... 
Justificativa: 
A presente emenda visa a par a salvo as entidades de assistência social e de formação profissional 
sustentadas por meio de contribuições parafiscais (assim sendo, com recursos públicos latu sensu) e 
que mantêm em grande número, escolas, seja de aprendizado convencional, seja de formação de 
mão de obra.  
A continuidade do trabalho que o SESI, o SESC, o SENAI e o SENAC realizam se tornaria inviável na 
literal interpretação do dispositivo ora emendado, que trata, genericamente, de “recursos públicos” e, 
assim, abrange as já mencionadas contribuições parafiscais.  
De outro modo, a destinação do patrimônio dessas instituições, em caso de encerramento de suas 
atividades, como previsto na legislação que autorizou seu funcionamento, há de reverter, às 
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entidades sindicais que as organizam e administram, sendo, pois, incompatível com o previsto no 
inciso II do mesmo dispositivo emendado.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo que os recursos sejam repassados às 
escolas técnicas, confessionais, filantrópicas e comunitárias.  
Visto que tal solicitação já está contemplada no referido artigo, opinamos pela prejudicialidade das 
emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:23453 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
redigido assim:  
"Parágrafo único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõe os Poderes Públicos para, ase aumento de 
despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23511 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 281  
Dê-se ao Artigo 281, do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados prioritariamente as escolas públicas,  
podendo ser dirigidos a escolas confessionais,  
filantrópicas e comunitárias, desde que: 
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Justificativa: 
O artigo já especifica as condições sob as quais poderão destinar-se recursos públicos, nos itens I e 
II. Descabem ressalvas adicionais e subjetivas, como a expressão “em casos excepcionais”, pois 
podem inviabilizar qualquer repasse de recursos.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo que os recursos sejam repassados às 
escolas técnicas, confessionais, filantrópicas e comunitárias.  
Visto que tal solicitação já está contemplada no referido artigo, opinamos pela prejudicialidade das 
emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:23518 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
redigido assim:  
"Parágrafo Único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23525 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescer ao art. 281 os seguintes parágrafos  
1o. e 2o., renumerando-se o atual Parágrafo único  
como § 3o.  
§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza o repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino.  
§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
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A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponde ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   A institucionalização do sistema de bolsas de estudo, como forma de canalização de recursos 
públicos ao custeio do ensino pago nas escolas particulares, contraria, de forma diametralmente 
oposta, a opção política adotada para o modelo educacional brasileiro no texto proposto para nova 
carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23823 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Dê-se ao Capítulo III "Da Educação e Cultura" do  
Título IX, a seguinte redação.  
"Art. 273. É dever da sociedade e do Estado  
promover a educação".  
"Art. 274. O Sistema Nacional de Educação,  
definido em lei, atenderá os seguintes princípios:  
I - liberdade de aprender, de ensinar,  
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  
II - gratuidade do ensino público, na forma da lei;  
III - pluralismo de idéias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
IV - valorização do profissional de ensino,  
obedecidos os padrões condignos de remuneração".  
"Art. 275. Repetir o do Substitutivo."  
"Art. 276. O ensino é livre à iniciativa privada".  
- Suprimam-se os art. 277, 279 e 280.  
"Art. 277 (novo) - As universidades gozam de  
autonomia didático-científico, administrativa,  
econômica e financeira".  
"Art. 278 (novo) - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo, na forma  
da lei, subsidiar escolas confessionais,  
filantrópicas ou comunitárias, desde que  
reconhecidas de utilidade educacional por ato do  
Poder Executivo".  
- Suprimam-se os incisos I e II e o parágrafo do  
artigo 281, bem como os artigos 282 e 283.  
- Suprimam-se o artigo 284 e parágrafos.  
"Art. 279 (novo) - O Estado garantirá o pleno  
exercício dos direitos culturais, participação  
igualitária no processo cultural e dará proteção,  
apoio e incentivo às ações de valorização,  
desenvolvimento e difusão da cultura, nos termos  
da lei".  
"Art. 280. Repetir o de no. 285 do Substitutivo".  
"Art. 281. Repetir o de no. 286 do Substitutivo".  
"Art. 282. Repetir o de no. 287 do Substitutivo". 
Justificativa: 
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A sugestão proposta explicita a “mens legis” e evita interpretações equivocadas.  
Parecer:   
   O Substitutivo prevê a destinação de recursos para instituições privadas de ensino, desde que 
atendidas determinadas condições.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23965 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 281, o seguinte parágrafo:  
Art. 281 ....................................  
§ 1o.........................................  
§ 2o. "As escolas privadas sem fins  
lucrativos poderão receber do Poder Público, na  
forma da lei, recursos para ministrar o ensino gratuito." 
Justificativa: 
A redação proposta nos §§ é significativamente meritória, por amparar as entidades ali enumeradas 
com recursos públicos e privados na ministração do ensino gratuito aos carentes. Transporta, no 
entanto, para o Texto Constitucional disposições da lei regulamentar; enuncia um elenco de 
instituições que poderão ser beneficiadas, prejudicando com a especificação, benefícios que outras 
fariam jus.  
A emenda consolida as condições e particulares em princípio, delegando à lei, a especificação e 
enunciação dos requisitos, condições, particulares da cooperação pública com tais entidades.  
Parecer:   
    A Emenda sob exame delega à lei a atribuição de dispor sobre a concessão de recursos públicos 
às entidades privadas que ministrarem o ensino gratuito.  
Trata-se, evidentemente, de disposição que engloba as bolsas de estudo - A única modalidade de 
ensino particular gratuito.  
Apesar do elevado alcance social, somos pela manutenção do Substitutivo, atribuindo a concessão 
de bolsas às disponibilidades dos sistemas de ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23996 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que redigido assim:  
"Parágrafo único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo." 
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Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   As sugestões contidas na presente Emenda trazem desdobramentos que, na tradição jurídica 
brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24270 PARCIALMENTE 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 IX do  
Substitutivo do Relator  
O Título IX do Substitutivo do Relator passa  
a ter a seguinte redação:  
"Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo I  
Disposição Geral  
[...] 
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
[...] 
Art. 204. As verbas públicas serão destinadas  
às escolas públicas, podendo, nas condições da lei  
e em casos excepcionais, ser dirigidas a escolas  
confessionais, filantrópicas ou comunitárias,  
desde que:  
I - provem finalidades não lucrativas e  
realizem excedentes financeiros em educação;  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra escolar comunitária, filantrópica, ou  
confessional ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades.  
Parágrafo único. O Poder Público poderá  
destinar recursos às escolas da rede privada  
exclusivamente para custear a instrução de alunos  
pobres, através de bolsas de estudos.  
Art. 205. A lei definirá o Plano Nacional de  
Educação, de duração plurienal, visando a  
articulação ao desenvolvimento dos níveis de  
ensino e à integridade e à integração das ações do  
Poder Público, que conduza à erradicação do  
analfabetismo, universalização do atendimento  
escolar e melhora da qualidade de ensino.  
§ 1o. As empresas comerciais, industriais e  
agrícolas são responsáveis pelo ensino fundamental  
gratuito de seus empregados e dos filhos de seus  
empregados, a partir dos sete anos de idade,  
devendo contribuir com o salário-educação, na  
forma da lei.  
§ 2o. As empresas comerciais e industriais  
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são obrigadas a assegurar a capacitação  
profissional dos seus trabalhadores, inclusive a  
aprendizagem dos menores, em cooperação com o  
Poder Público, com associações empresariais e  
trabalhistas e com sindicatos.  
Art. 206. O Estado garantirá a cada um o  
pleno exercício dos direitos culturais, a  
participação igualitária no processo cultural e  
dará proteção, apoio e incentivo às ações de  
valorização, desenvolvimento e difusão da cultura,  
assegurados os seguintes princípios:  
I - liberação de criação produção, prática e  
divulgação de valores e bens culturais, com livre  
acesso à informação e aos meios necessários à  
criação, produção e apropriação desses bens;  
II - reconhecimento e respeito às  
especificidades culturais dos universos e modos de  
vida da sociedade brasileira e recuperação  
registro e difusão da memória social e do saber  
das coletividades;  
III - garantia da integridade e da autonomia  
das culturas brasileiras e adequação das políticas  
públicas e dos projetos governamentais e privados,  
às referências culturais e à dinâmica social das  
populações;  
IV - preservação e desenvolvimento do idioma  
oficial, das línguas indígenas e dos falares  
brasileiros, bem assim da função predominantemente  
cultural dos meios de comunicação social e seu uso  
democrático;  
V - Intercâmbio cultural, interno e externo.  
§ 1o. A lei estabelecerá prioridade,  
incentivos e vantagens para a produção e o  
conhecimento da arte e de outros bens e valores  
culturais brasileiros, especialmente quanto à  
formação e condições de trabalho de seus  
criadores, intérpretes, estudiosos e  
pesquisadores; à produção, circulação e divulgação  
de bens e valores culturais; ao exercício dos  
direitos de invenção, do autor, do intérprete e do  
tradutor.  
§ 2o. O Estado estimulará a criação e o  
aperfeiçoamento de tecnologias para fabricação  
nacional de equipamentos, instrumentos e insumos  
necessários à produção cultural, garantindo a  
ampliação e o aperfeiçoamento da regulamentação  
das profissões do setor de arte e espetáculos e  
diversões.  
§ 3o. A União aplicará, anualmente, nunca  
menos de dezoito por cento, e os Estados, o  
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por  
cento, no mínimo, da receita resultante de  
imposto, inclusive o proveniente de  
transferências, na manutenção e desenvolvimento do  
ensino.  
[...] 
Justificativa: 
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Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24414 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Supressão ao parágrafo único  
do artigo 281. 
Justificativa: 
Recomenda-se a supressão do parágrafo único do Artigo 281 por entendermos que o texto como está 
no anteprojeto mantém o uso privado de recursos públicos, ferindo o princípio da não transferência de 
verbas públicas ao ensino privado.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da Emenda anexa, a supressão do parágrafo único do art. 281, o qual permite a 
liberação de verbas públicas às escolas particulares cuja criação tenha resultado de lei e atendam 
aos requisitos mencionados no Substitutivo, a saber:  
a) finalidade não lucrativa;  
b) reaplicação dos excedentes financeiros e educação;  
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção, a entidade congênere.  
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar evasão de recursos, causando dano 
irreparável à educação brasileira.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24417 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFIATIVA  
DISPOSITIVO EMDNADO: Art. 281  
Modifica-se o Art. 281 para a seguinte redação:  
Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas. Em caráter  
excepcional e nas condições que a lei estabelecer,  
esses recursos poderão ser dirigidos às escolas  
comunitárias, confessionais ou filantrópicas,  
desde que:  
I - provem finalidade não lucrativa e  
apliquem seus excedentes financeiros em educação;  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra escola comunitária, confessional ou  
filantrópica, ou ao poder público, no caso de  
encerramento de suas atividades. 
Justificativa: 
Recomenda-se a modificação redacional do Art. 281, por entendermos que o texto como está no 
projeto, mantém a atual situação de uso privado dos recursos púbicos, ferindo o princípio da não 
transferência de verbas públicas ao ensino privado.  
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Parecer:   
   Propõe-se, através da Emenda anexa, a supressão do parágrafo único do art. 281, o qual permite a 
liberação de verbas públicas às escolas particulares cuja criação tenha resultado de lei e atendam 
aos requisitos mencionados no Substitutivo, a saber:  
a) finalidade não lucrativa;  
b) reaplicação dos excedentes financeiros em educação;  
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção, a entidade congênere.  
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar evasão de recursos, causando dano 
irreparável à educação brasileira.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24448 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprimam-se do art. 281 do Substitutivo do  
Relator os itens I, II e o Parágrafo único,  
imprimindo-lhe a seguinte redação:  
"Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei e em casos excepcionais, ser  
dirigidos a escolas privadas que não tenham fins  
lucrativos". 
Justificativa: 
A destinação de verbas públicas, na forma da lei e em caráter excepcional, além das escolas oficiais, 
às que, privadas, não tenham fins lucrativos impõe-se de modo incontroverso em benefício da difusão 
do ensino e de seu desenvolvimento.  
Parecer:   
   A proposição, em sua essência, foi acolhida na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24558 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
redigido assim:  
"Parágrafo único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo." 
Justificativa: 
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A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino  
pago em instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24711 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se como item III do art. 281:  
III - Tanto o magistério público quanto  
o privado serão estruturados em carreiras iguais,  
com idênticos salários e benefícios. O acesso ao  
magistério de qualquer nível será feito apenas  
através de concurso público de provas e títulos,  
observadas as prescrições e exigências relativas a  
cada grau de ensino estabelecidas em lei. 
Justificativa: 
Em emenda à parte, estamos propondo que o Estado custeará, com os mesmos padrões de 
remuneração, segundo o número de alunos, de acordo com opção por eles exercida, a Educação em 
todos os níveis. Neste caso, também não deve haver diferença de remuneração entre o magistério 
público e o privado. Em ambos os casos, o aceso ao magistério de todos os níveis, deve ser feito, 
sempre mediante concurso público.  
Parecer:   
   O Substitutivo, no inciso IV do art. 274, encerra o princípio de valorização dos "profissionais de 
ensino", sejam do magistério oficial ou particular. As providências contidas na emenda têm índole de 
lei ordinária, e ao Legislador deverá ser confiada sua concretização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24897 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
redigido assim:  
"Parágrafo único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
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ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24944 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - § único do artigo 281  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsa de estudo", para que seja  
redigido assim:  
§ único - Os recursos públicos de que trata  
este artigo poderão, ainda, ser destinados a  
bolsas de estudo ou a entidades de ensino cuja  
criação tenha sido autorizada por lei, desde que  
atendam os requisitos dos itens I e II deste artigo. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25132 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 281 -  
TEXTO  
Os recursos públicos serão destinados às  
instituições de ensino e de pesquisa públicos,  
podendo, nas condições da lei, em casos  
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excepcionais, ser dirigidos a instituições de  
ensino e de pesquisa confessionais, filantrópicas  
ou comunitárias, desde que:  
I - sem alteração  
II - sem alteração  
Parágrafo Único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a entidades de ensino e de pesquisa,  
cuja criação tenha sido autorizada por lei, desde  
que atendam aos requisitos dos itens I e II deste  
artigo. 
Justificativa: 
A emenda visa a explicitar a associação entre ensino e pesquisa, tradicional no processo educativo e 
de particular importância para um país em desenvolvimento, além de compatibilizar a redação do 
dispositivo com a que foi dada ao artigo 67 das Disposições Transitórias.  
Parecer:   
   Propõe-se, na Emenda anexa, nova redação ao art. 281, no sentido de se destinarem os recursos 
públicos exclusivamente às instituições de ensino e de pesquisa oficiais, podendo, excepcionalmente, 
ser concedidos a congêneres de natureza confessional, filantrópica ou comunitária.  
Por intermédio de dispositivo a ser-lhe acrescido, estende o benefício àquelas entidades com 
idênticas características, cuja criação tenha decorrido de lei.  
A proposta, na realidade, inova apenas no que se refere às instituições dedicadas à pesquisa. Neste 
caso, parece-nos que há duas situações a considerar: no que se refere à pesquisa universitária, 
torna-se desnecessária a distinção, uma vez que nessas instituições a pesquisa é indissociável do 
ensino. Em se tratando de instituições dedicadas exclusivamente à pesquisa, sua vinculação está 
afeta a outros órgãos que não o Ministério da Educação, alheias, portanto, às 
disposições educacionais.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:25190 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 281  
Suprima-se do Art. 281, do Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator), a  
expressão "nas condições da lei em casos  
excepcionais", de modo que sua redação passe a  
ser a seguinte:  
Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo ser  
dirigidas a escolas confessionais, filantrópicas  
ou comunitárias, desde que: 
Justificativa: 
Ao propormos a supressão “nas condições da lei e em casos excepcionais”, temos em mente tornar o 
exto legal mais democrático e consentâneo com a realidade da escola brasileira.  
As escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias prestam um relevante papel na educação 
brasileira.  
Submetê-las a condições de excepcionalidade, como se estivessem descaracterizadas do processo 
educativo, é não dar-lhe o devido mérito.  
Sabe-se que o custo médio de um aluno, atendido pela escola pública, é seis vezes mais caro que o 
daquele da escola particular.  
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Por outro lado, os demais dispositivos, estabelecidos nos incisos do supracitado artigo, definem 
aspectos que disciplinam a concessão desses recursos públicos a essas instituições, voltando, assim, 
ao povo aquilo que dele proveio.  
Portanto, julgamos que a presente Emenda dispõe, de modo justo, quanto ao tratamento que precisa  
ser dado às instituições desse tipo.  
Parecer:   
   Pretende-se, com a presente Emenda, priorizar a utilização dos recursos públicos pelas escolas 
públicas, permitindo-se, remotamente, sua destinação às escolas privadas, desde que satisfaçam aos 
requisitos legais.  
Trata-se, evidentemente de conceito mais amplo que o contido no Substitutivo e certamente mais 
democrático.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25357 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
redigido assim:  
"Parágrafo único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25409 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
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Capítulo III  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
redigido assim:  
"Parágrafo único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo". 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25581 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO, DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao art. 281 a seguinte redação:  
"Art. 281 - O Poder Público não subvencionará  
instituições de educação com fins lucrativos.  
Parágrafo único. As instituições sem fim  
lucrativo poderão ser subvencionadas, desde que:  
a) reapliquem seus excedentes financeiros em educação;  
b) prevejam a destinação de seu patrimônio a  
outras instituições de mesma natureza ou ao Poder  
Público, no caso de sua extinção". 
Justificativa: 
Como está redigido, o art. 281 impediria que fundações sem finalidade lucrativa pudessem receber 
subvenções do Poder Público, uma vez que restringe o auxílio financeiro a “escolas confessionais, 
filantrópicas ou comunitárias”.  
Não se justifica a restrição, porque instituições sem fins lucrativos, como as fundações, prestam 
serviços comunitários na área da educação pública (não confundir com o ensino estatal) merecendo, 
pois, o apoio Governamental, ainda mais num país pode, como é notório, há carência de boas 
escolas.  
Parecer:   
   Pretende-se, com a presente emenda, priorizar a utilização dos recursos públicos pelas escolas 
públicas, permitindo-se, remotamente, sua destinação às escolas privadas, desde que satisfaçam aos 
requisitos legais.  
Trata-se, evidentemente de conceito mais amplo que o contido no Substitutivo e certamente mais 
democrático.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25763 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   
   Substitua-se o caput, alíneas e parágrafos  
único do art. 281 pela redação a seguir proposta:  
Art. 281 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas, sendo vedada a  
transferência de recursos públicos a instituições  
educacionais privadas, salvo no caso de tais  
instituições representarem escolas gratuitas. 
Justificativa: 
A emenda visa a evitar que o Estado desfaleça, por essa via e sob o pretexto da existência da rede 
escolar privada subsidiada, de sua obrigação maior de oferecer educação escolar em todos os níveis 
e de boa qualidade, em escolas públicas gratuitas criadas e mantida sob seu patrocínio e zelo.  
Tal como proposto, não há como caracterizar o dispositivo na espécie dos mandamentos de caráter 
estatizante. Comprova abertura avessa à estatização, a exceção prevista, segundo a qual a 
transferência se torna possível para as escolas privadas gratuitas. Em princípio e por razão de 
coerência, para as escolas não-gratuitas não há como justificar a transferência de recursos públicos. 
A forma como o ensino deve ser deixado à iniciativa privada, já está consagrada no art. 276 do 
Projeto. É salutar que seja “sem ingerência do Poder Público”, mas também que seja sem as verbas 
públicas.  
Parecer:   
   A presente Emenda pretende destinar recursos públicos apenas às escolas particulares gratuitas.  
Não obstante o elevado alcance social, acreditamos que a adoção da medida conduziria a rede de 
ensino privado à estatização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25783 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao art. 281 a seguinte redação:  
Art. 281 - Os recursos públicos, salvo bolsas  
de estudos, serão destinados às escolas públicas,  
podendo, em casos excepcionais e na forma da Lei,  
ser aplicados em benefício de entidades de ensino  
sem fins lucrativos devidamente cadastradas como  
de utilidade pública. 
Justificativa: 
Sob pena de arruinarmos milhões de estudantes carentes que hoje percebem bolsas de estudos e 
que cursam escolas privadas, não se pode deixar de introduzir a ressalva.  
Por outro lado, a separação da Igreja do Estado não permite o privilégio de escolas confessionais. 
Mais ainda, filantropia é caridade e caridade não é ensino ou escola. Finalmente, o objetivo do 
dispositivo foi o de preferenciar entidades sem fins lucrativos (esta é a expressão correta) e os itens I 
e II podem se suprimidos com o acréscimo simples da expressão ora aditada, ou seja “devidamente 
cadastrada como de utilidade pública”. Para entidade se tornar de utilidade pública necessita 
preencher os requisitos superfluamente repetidos nos incisos I e II.  
Portanto, indispensável a adequação, sem se alterar o conteúdo ou o mérito da proposta.  
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Parecer:   
   A Emenda anexa infringe o princípio de exclusividade de aplicação de verbas públicas no ensino 
público para isentar as bolsas de estudo e as entidades sem fins lucrativos devidamente cadastradas 
como de utilidade pública.  
A proposta amplia o leque de alternativas possíveis e transforma a educação em atividade 
assistencial.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:26086 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprimir o parágrafo único do Art. 281. 
Justificativa: 
A destinação dos recursos públicos deverá obedecer a uma prioridade preferencial para a escola 
pública, atendendo também às escolas comunitárias e religiosas sem fins lucrativos, como exceção, 
em virtude da importância que essas escolas têm em algumas regiões do país, especialmente, no 
Nordeste.  
O exemplo da CNEC, escolas da Igreja Católica e Evangélicas, pode ser mencionado para ressaltar o 
trabalho que é realizado, como complementar às escolas públicas.  
Entretanto, o parágrafo único do art. 281 procura ampliar a responsabilidade do poder público que 
deve se limitar somente, ao que está definido no “caput” do artigo e nos incisos I e II.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da Emenda anexa, a supressão do parágrafo único do Art. 281, o qual permite a 
liberação de verbas públicas às escolas particulares cuja criação tenha resultado de lei a atendam 
aos requisitos mencionados no Substitutivo, a saber:  
a) finalidade não lucrativa;  
b) reaplicação dos excedentes financeiros em educação;  
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção, a entidade congênere.  
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar evasão de recursos, causando dano 
irreparável à educação brasileira.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:26232 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
redigido assim:  
"Parágrafo único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
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desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26437 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 281 do Substitutivo  
ao Projeto de Constituição, renumerando-se o atual  
parágrafo único para § 1o., o seguinte § 2o.:  
"§ 2o. - Anualmente, a União destinará nunca  
menos de cinco por cento e os Estados dois por  
cento de seus Orçamentos aos Municípios, a fim de  
que estes assumam a responsabilidade pela  
concessão do ensino gratuito de primeiro e segundo  
graus, assim como dos cursos profissionalizantes". 
Justificativa: 
Uma nova sistemática de ensino se faz necessária, inclusive com a adoção de novos métodos com o 
propósito de garantir a todos o direito ao ensino e a igualdade de oportunidades na formação escolar, 
assim como aos cursos profissionalizantes.  
Tal o objetivo desta emenda, destinando percentuais de 5% e 2% da União e dos Estados, 
respectivamente, a fim de que os Municípios assumam o ensino gratuito.  
Parecer:   
   O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de recursos de impostos como meio de assegurar 
recursos financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do ensino.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26511 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 281, do  
substitutivo ao Projeto de Constituição.  
"As verbas públicas serão destinadas às  
escolas públicas, à concessão de bolsas de estudo,  
à ampliação de atendimento e à qualificação das  
atividades de ensino e pesquisa, em todos os  
níveis, podendo, nas condições da lei e em casos  
excepcionais, ser dirigidos a escolas  
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confessionais, filantrópicas ou comunitárias,  
desde que." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo, além de descentralizar, constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de 
ensino. Vedar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos locais onde não 
houver escola pública.  
Parecer:   
   A institucionalização do sistema de bolsas de estudo, como forma de canalização de recursos 
públicos ao custeio do ensino pago nas escolas particulares, contraria, de forma diametralmente 
oposta, a opção política adotada para o modelo educacional brasileiro no texto proposto para nova 
carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26556 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO VITAL (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO III DA  
EDUCAÇÃO E CULTURA  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
redigido assim:  
"Parágrafo Único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26612 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 281  
Modifique-se, no Projeto de Constituição  
Substitutivo do Relator, o CAPUT do Artigo 281.  
Art. 281 - Os recursos públicos serão  
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destinados às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei, serem dirigidos às escolas  
confessionais, filantrópicas ou comunitárias,  
desde que:  
I - ....................... 
II - ...................... 
Justificativa: 
Entendemos que o termo “em casos excepcionais”, originalmente proposto, não contribui para a 
clareza do texto constitucional, visto ser uma definição extremamente vaga.  
O proposito abrigo, no anunciado original do presente Projeto de Constituição, determina que a 
destinação de Recursos Públicos para as escolas confessionais, filantrópicas e comunitárias, 
regulamentar-se-á por lei complementar que, por sua vez, somente estabelecer-se-á dentro de limites 
estabelecidos por esta Constituição.  
Com a presente emenda, fica o Estado instrumentado para elaborar, implementar e corrigir uma 
política educacional que contemple, de acordo com as peculiaridades e especificidades regionais, o 
direito de todos à educação e, dentro deste preceito, o direito de todos à educação e, dentro deste 
preceito, o direito de cada indivíduo procurar, para si, a orientação educacional que mais se aproxime 
de seus anseios e aspirações.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo que os recursos sejam repassados às 
escolas técnicas, confessionais, filantrópicas e comunitárias.  
Visto que tal solicitação já está contemplada no referido artigo, opinamos pela prejudicialidade das 
emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:26869 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TITULO IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III da Educação e Cultura  
Acrescer ao art. 281 os seguintes parágrafos  
1o. e 2o., renumerando-se o atual § único como § 3o.  
"§ 1o. - O sistema de bolsas de estudo não  
caracteriza repasse de verbas públicas para  
entidades privadas de ensino."  
§ 2o. - O valor das bolsas terá, como  
parâmetro, o custo de ensino de igual nível de  
qualidade oferecido em estabelecimento estatal  
congênere." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o 
sistema de bolsas discrimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública ou sem 
alternativa onde esta não existir.  
O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivalente no ensino público, para evitar privilégio.  
Parecer:   
   A institucionalização do sistema de bolsas de estudo, como forma de canalização de recursos 
públicos ao custeio do ensino pago nas escolas particulares, contraria, de forma diametralmente 
oposta, a opção política adotada para o modelo educacional brasileiro no texto proposto para nova 
carta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27213 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Art. 281, do  
substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei, ser dirigidos às escolas  
técnicas, confessionais, filantrópicas ou  
comunitárias, desde que: ..." 
Justificativa: 
Permite essa nova redação que a lei encaminhe recursos públicos a escolas técnicas, tais como as 
mantidas pelo SENAI e SENAC. Ademais, retira-se o caráter de excepcionalidade da lei ordinária.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo que os recursos sejam repassados às 
escolas técnicas, confessionais, filantrópicas e comunitárias.  
Visto que tal solicitação já está contemplada no referido artigo, opinamos pela prejudicialidade das 
emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:27591 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 281  
Suprima-se a expressão e em casos  
excepcionais no caput do artigo 281 do  
Substitutivo do relator da Comissão de  
Sistematização ao Projeto de Constituinte. 
Justificativa: 
As verbas pagas pelo cidadão, através do imposto, devem server para, entre outras coisas, garantir a 
educação para todos os brasileiros e não apenas dos que optam pela escola estatal. Para muitos 
pais, o direito de optar pela educação de sua livre escolha só pode efetivar-se através de auxílio 
monetário em forma de bolsa de estudo ou mecanismo afim.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da Emenda anexa, a supressão do parágrafo único do art. 281, o qual permite a 
liberação de verbas públicas às escolas particulares cuja criação tenha resultado de lei e atendam 
aos requisitos mencionados no Substitutivo, a saber:  
a) finalidade não lucrativa;  
b) reaplicação dos excedentes financeiros em educação;  
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção, a entidade congênere.  
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar evasão de recursos, causando dano 
irreparável à educação brasileira.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:27594 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
redigido assim:  
"Parágrafo Único. Os recursos públicos de que  
trata este artigo poderão ainda ser destinados a  
bolsas de estudo ou a entidades de ensino cuja  
criação tenha sido autorizada por lei, desde que  
atendam os requisitos dos itens I e II deste artigo." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27665 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 281  
Dê-se ao Art. 281 a seguinte redação:  
Art. 281 - As verbas públicas serão  
destinadas exclusivamente às escolas públicas,  
criadas e mantidas pelo Governo Federal, pelos  
Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Justificativa: 
Todos os recursos do Poder Público devem ser destinados exclusivamente ao ensino público e 
gratuito e à manutenção das escolas públicas.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo que os recursos sejam repassados às 
escolas técnicas, confessionais, filantrópicas e comunitárias.  
Visto que tal solicitação já está contemplada no referido artigo, opinamos pela prejudicialidade das 
emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:27773 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsa de estudo", para que seja  
redigido assim:  
"Parágrafo único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27965 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   DÊ-se nova redação ao art. 281, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 281. Os recursos públicos serão  
destinados ás escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei, ser dirigidos às escolas  
técnicas, confessionais, filantrópicas ou  
comunitárias, desde que:..." 
Justificativa: 
Permite essa nova redação que a lei encaminhe recursos públicos a escolas técnicas, tais como as 
mantidas pelo SENAI e SENAC. Ademais, retira-se o caráter da excepcionalidade da lei ordinária.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo que os recursos sejam repassados às 
escolas técnicas, confessionais, filantrópicas e comunitárias.  
Visto que tal solicitação já está contemplada no referido artigo, opinamos pela prejudicialidade das 
emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:28091 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 281, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 281. Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei, ser dirigidos às escolas  
técnicas, confessionais, filantrópicas ou  
comunitárias, desde que: ..." 
Justificativa: 
Permite essa nova redação que a lei encaminhe recursos públicos a escolas técnicas, tais como as 
mantidas pelo SENAI e SENAC. Ademais, retira-se o caráter da excepcionalidade da lei ordinária.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo que os recursos sejam repassados às 
escolas técnicas, confessionais, filantrópicas e comunitárias.  
Visto que tal solicitação já está contemplada no referido artigo, opinamos pela prejudicialidade das 
emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:28180 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 281, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 281. Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei, ser dirigidos às escolas  
técnicas, confessionais, filantrópicas ou  
comunitárias, desde que: ..." 
Justificativa: 
Permite essa nova redação que a lei encaminhe recursos públicos a escolas técnicas, tais como as 
mantidas pelo SENAI e SENAC. Ademais, retira-se o caráter da excepcionalidade da lei ordinária.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo que os recursos sejam repassados às 
escolas técnicas, confessionais, filantrópicas e comunitárias.  
Visto que tal solicitação já está contemplada no referido artigo, opinamos pela prejudicialidade das 
emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:28371 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao Parágrafo Único do Art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
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redigido assim:  
"Parágrafo Único - Os recursos públicos de  
que trata este Artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsas de estudo ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõe os Poderes Públicos para, sem aumento de 
despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28960 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do Art. 281 do  
Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização.  
Dê-se ao art. 281 do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
"Art. 281 - Os recursos originários dos entes  
públicos serão destinados ás escolas públicas,  
podendo, nas condições da lei e em casos  
excepcionais, ser dirigidos a escolas,  
confessionais, filantrópicas ou comunitárias,  
desde que:  
I - .........................................  
II - ...................................... 
Justificativa: 
A presente emenda visa a par a salvo as entidades de assistência social e de formação profissional 
sustentadas por meio de contribuições parafiscais (assim sendo, com recursos públicos latu sensu) e 
que mantêm em grande número, escolas, seja de aprendizado convencional, seja de formação de 
mão de obra.  
A continuidade do trabalho que o SESI, o SESC, o SENAI e o SENAC realizam se tornaria inviável na 
literal interpretação do dispositivo ora emendado, que trata, genericamente, de “recursos públicos” e, 
assim, abrange as já mencionadas contribuições parafiscais.  
De outro modo, a destinação do patrimônio dessas instituições, em caso de encerramento de suas 
atividades, como previsto na legislação que autorizou seu funcionamento, há de reverter, às 
entidades sindicais que as organizam e administram, sendo, pois, incompatível com o previsto no 
inciso II do mesmo dispositivo emendado.  
Parecer:   
   A Emenda visa a salvaguardar as entidades de assistência social e de formação profissional que 
dependem de recursos públicos para o seu funcionamento.  
A iniciativa está contemplada no art. 281 e seus incisos I e II do Substitutivo do Relator.  
Pela pejudicialidade, portanto. 
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   EMENDA:29078 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 281 do Projeto  
pelo seguinte, suprimindo-se os respectivos itens  
I e II e parágrafo único - :  
"Os recursos públicos serão destinados às  
escolas públicas, podendo nas condições  
estabelecidas em lei ser dirigidas às escolas  
particulares que atendam os princípios consagrados  
nos artigos precedentes"" 
Justificativa: 
Inaceitável o privilégio reservado às escolas particulares confessionais ou comunitárias proposta no 
Projeto.  
O que se tem que exigir é qualidade de ensino de particulares e não altruísmo. Educação é dever do 
Estado e direito do cidadão. Dinheiro público aplicado em educação é investimento e não despesa ou 
ato de caridade. Deve ser é bem aplicado e não deve privilegiar certas pessoas ou determinadas 
entidades particulares.  
Parecer:   
   Pretende-se, com a presente emenda, priorizar a utilização dos recursos públicos pelas escolas 
públicas, permitindo-se, remotamente, sua destinação às escolas privadas, desde que satisfaçam aos 
requisitos legais.  
Trata-se, evidentemente de conceito mais amplo que o contido no Substitutivo e certamente de maior 
alcance democrático.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29932 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
"No Artigo no. 281, suprima-se a expressão "e  
em casos excepcionais". 
Justificativa: 
A primeira expressão “nas condições da lei” já é suficiente.  
É muito difícil definir com objetividade o caráter de exceção pois este normalmente continua a estar 
ligado a circunstancias tão particularizadas que dificilmente a lei poderia abarcar.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda de redação ao art. 281, suprimindo-lhe a expressão "e em casos excepcionais" 
por imaginá-la implícita na concessão de verbas públicas às escolas privadas.  
Nosso posicionamento é pela alteração do texto, tendo, em vista o aperfeiçoamento técnico - 
legislativo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29977 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 281, do  
substitutivo ao projeto de constituição:  
"Os recursos públicos destinados ao ensino,  
serão aplicados nas escolas criadas, mantidas e  
administradas pela União, Estados, Municípios,  
Territórios e Distrito Federal, prioritariamente  
no ensino fundamental obrigatório, no técnico-  
profissional e no ensino pré-escolar". 
Justificativa: 
A inovação de nossa proposta, se resume em tornarmos obrigação do Governo o ônus para a 
manutenção do ensino pré-escolar. Entendemos que manter o ensino fundamental obrigatório sob a 
responsabilidade do Governo, sem prevermos que milhares de seus alunos serão menores que 
passaram o período pós-creche nas ruas, será contribuirmos para o número crescente de menores 
que abandonam o ensino fundamental em seu primeiro ano.  
Parecer:   
   Objetiva a presente Emenda a exclusividade da aplicação das verbas públicas no ensino público, 
com prioridade para os ensinos fundamental, técnico-profissional e pré-escolar, respectivamente.  
Embora louvável sob o aspecto financeiro, a proposta revela-se-nos antidemocrática.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30701 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva - Define a utilização dos  
recursos públicos destinados a Educação.  
Disposição Emendado - Substituir Art. 281  
pela seguinte redação: Suprimindo os seus incisos  
e o parágrafo único.  
Art. 281 - As verbas públicas serão  
destinadas exclusivamente às escolas públicas. 
Justificativa: 
A grave crise por que passa o ensino público no Brasil exige que sejam concentrados todos os 
recursos disponíveis para a sua superação.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva circunscrever exclusivamente as verbas públicas às escolas públicas.  
O Substitutivo optou pelas escolas públicas, excetuando as escolas confessionais, filantrópicas ou 
comunitárias, e desde que comprovem finalidade não lucrativa e no caso de encerramento de suas 
atividades, repassem seu patrimônio a outras escolas congêneres ao Poder Público.  
Esta medida vem beneficiar às referidas escolas que contribuem generosamente na formação dos 
jovens brasileiros.  
Diante do exposto somos pela rejeição das emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:31249 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 281, § Único  
O Parágrafo Único do art. 281 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 281 - .................... 
Parágrafo Único - Os recursos públicos de  
que trata este artigo poderão, ainda, ser  
destinados a bolsa de estudos ou a entidades de  
ensino cuja criação tenha sido autorizada por lei,  
desde que atendam os requisitos dos itens I e II  
deste artigo. 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõe os Poderes Públicos para, sem aumento de 
despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31675 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 281, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
" § Art. 281. Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei, ser dirigidos às escolas  
técnicas, confessionais, filantrópicas ou  
comunitárias, desde que: ..." 
Justificativa: 
Permite essa nova redação que a lei encaminhe recursos públicos a escolas técnicas, tais como as 
mantidas pelo SENAI e SENAC. Ademais, retira-se o caráter de excepcionalidade da lei ordinária.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo que os recursos sejam repassados às 
escolas técnicas, confessionais, filantrópicas e comunitárias.  
Visto que tal solicitação já está contemplada no referido artigo, opinamos pela prejudicialidade das 
emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:31968 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
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Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX, Artigo 281 Caput  
Dê-se ao Caput do Artigo 281, a seguinte nova redação:  
"Os recursos públicos serão destinados  
prioritariamente às escolas públicas, podendo ser  
dirigidas às escolas privadas, desde que:" 
Justificativa: 
As escolas privadas que são abrigadas nas exigências dos itens I e II do artigo, não são somente 
confessionais, comunitárias ou filantrópicas.  
É o caso, por exemplo, das fundações de pesquisa e ensino, de natureza leiga.  
De outro lado, a exigência de excepcionalidade, na prática, impedirá em termos constitucionais, o 
apoio necessário às escolas que a norma objetiva.  
Parecer:   
   Pretende-se, com a presente emenda, priorizar a utilização dos recursos públicos pelas escolas 
públicas, permitindo-se, remotamente, sua destinação às escolas privadas, desde que satisfaçam aos 
requisitos legais.  
Trata-se, evidentemente, de conceito mais amplo que o contido no Substitutivo e certamente mais 
democrático  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:32022 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   -----EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § único do artigo 281. 
Justificativa: 
Todos os recursos do Poder Público devem ser destinados exclusivamente ao ensino público e 
gratuito e à manutenção das escolas públicas. Não se justifica a alocação de verbas públicas em 
instituições supostamente “sem fim lucrativo”, pois, lamentavelmente, inúmeras instituições privadas 
de ensino de clara finalidade lucrativa, que encobre sob a rubrica de “sem fins lucrativos” para fraudar 
a lei. Ressalte-se que hoje em dia nenhuma universidade ou instituição de ensino admite em seu 
contrato de constituição a finalidade lucrativa.  
Não há porque esconder o benefício a escolas que venham a modificar os seus estatutos para 
adaptá-los às finalidades previstas nos incisos I e II. Desta forma, estaria aberta uma larga média no 
dispositivo que assegura verbas públicas para escola pública, pois todas as instituições privadas iriam 
modificar seus estatutos.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da Emenda anexa, a supressão do parágrafo único do art. 281, o qual permite a 
liberação de verbas públicas às escolas particulares cuja criação tenha resultado de lei e atendam 
aos requisitos mencionados no Substitutivo, a saber:  
a) finalidade não lucrativa;  
b) reaplicação dos excedentes financeiros em educação;  
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção, a entidade congênere.  
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar evasão de recursos, causando dano 
irreparável à educação brasileira.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:32101 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substituir o Art. 281, seus incisos e parágrafos pelo seguinte:  
"Art. 281. - É assegurada a exclusividade da  
destinação, aplicação e utilização das verbas  
públicas para o ensino público". 
Justificativa: 
O artigo básico desse capitulo III do Projeto, consagra a educação como “direito de cada um” e “dever 
do Estado”, além de assegurar, através do inciso III do Art. 272, a “gratuidade do ensino público”. A 
nação tem portanto, assumido, como conquista social, o compromisso com o ensino público, 
universal e gratuito, preservado, por outro lado, o princípio do “pluralismo de ideias e de instituições 
de ensino, públicas e privadas”.  
Entretanto, a coexistência, profícua e necessária, de escolas públicas e privadas, inclusive as 
confessionais, filantrópicas ou comunitárias, não significa que estas – que muitas vezes cobram taxas 
elevadas pela prestação de seus serviços – devem receber aporte de verbas públicas. 
O compromisso com o ensino público, como instrumento de superação do atraso social que avassala 
a Nação, exige todo o nosso esforço e não pode prescindir de tratamento prioritário no orçamento da 
União e, coerentemente, da exclusividade na destinação das verbas públicas.  
Parecer:   
   A emenda objetiva circunscrever exclusivamente as verbas públicas às escolas públicas.  
O Substitutivo optou pelas escolas públicas, excetuando as escolas confessionais, filantrópicas ou 
comunitárias, e desde que comprovem finalidade não lucrativa e no caso de encerramento de suas 
atividades, repassem seu patrimônio a outras escolas congêneres ao Poder Público.  
Esta medida vem beneficiar às referidas escolas que contribuem generosamente na formação dos 
jovens brasileiros.  
Diante do exposto somos pela rejeição das emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:32583 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 281 a seguinte redação:  
"Art. 281. Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas.  
§1o. Atendidas as necessidades das escolas  
públicas a seu cargo, o Poder Público poderá, em  
casos excepcionais, expressamente autorizados em  
lei, destinar recursos a escolas que proporcionem  
ensino de primeiro ou segundo grau, sem caráter  
lucrativo.  
§ 2o. Os recursos públicos excedentes, de que  
trata este artigo, poderão também, na forma da  
lei, ser destinados a outras entidades de ensino  
que se distingam por excepcional padrão de ensino  
e de pesquisa, desde que os respectivos recursos  
próprios também fiquem destinados, em caso de  
extinção, a instituição similar. 
Justificativa: 
A razão das modificações introduzidas neste artigo e seus parágrafos é, sumariamente, a seguinte: 1) 
a regra de que os recursos públicos se destinam a escolas públicas precisa ser mais enfática, 
tornando certo que somente depois de atendida essa preferência, o excedente é que poderá ser 
destinado a outras escolas; 2) as escolas que poderão receber recursos públicos devem ser, 
preferencialmente, as de primeiro e segundo grau, necessidade premente deste País, que não está 
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em condições de privilegiar universidades, mas, como já dissemos em outra emenda, apenas 
estimular centros de excelência universitária, com muito critério e sobriedade; 3) de nada adianta falar 
em “escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias”; são palavras muito fáceis de usar nas “ 
finalidades” de uma instituição e não há como fiscalizar a prevalência desses objetivos, pois, a rigor, 
toda escola que proporcione excelente ensino se capacitaria a uma ajuda governamental, sem 
necessidade de ser ou fingir ser filantrópica, confessional ou comunitária; o mesmo para a finalidade 
“não lucrativa”, que, não obstante, é o que basta dizer, e já é muito para se fiscalizar; 4) quanto a 
destinação de recursos públicos a outras “entidades de ensino”, é preciso limitar essa válvula de 
escapa, tornando certo que isto somente se fará se detectado na escola excepcional padrão de 
ensino; do contrário, a Constituição não está limitando coisa alguma, e as escolas públicas ficarão a 
ver navios enquanto as subvenções progridem, para o ensino privado, “confessional”, “filantrópico”, 
“comunitário”, o que quer que seja.  
Parecer:   
   Propõe-se, através da Emenda anexa, a supressão do parágrafo único do art. 281, o qual permite a 
liberação de verbas públicas às escolas particulares cuja criação tenha resultado de lei e atendam 
aos requisitos mencionados no Substitutivo, a saber:  
a) finalidade não lucrativa;  
b) reaplicação dos excedentes financeiros em educação;  
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção, a entidade congênere.  
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar evasão de recursos, causando dano 
irreparável à educação brasileira.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:32918 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Acrescer ao parágrafo único do art. 281 a  
expressão "a bolsas de estudo", para que seja  
redigido assim:  
Parágrafo Único. Os recursos públicos de que  
trata este artigo poderão, ainda, ser destinados a  
bolsas de estudo ou a entidades de ensino cuja  
criação tenha sido autorizada por lei, desde que  
atendam os requisitos dos itens I e II deste artigo." 
Justificativa: 
A bolsa de estudo constitui o instrumento de que dispõem os Poderes Públicos para, sem aumento 
de despesas, atender àqueles que, por qualquer razão, não podem matricular-se na escola pública.  
Parecer:   
   A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do art. 281, a fim de permitir que os 
recursos públicos sejam destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino pago em 
instituições privadas.  
A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de forma diametralmente oposta, a regra contida 
no "caput" - o que, se no mérito diverge da opção política adotada para o modelo educacional 
brasileiro, na técnica não é menos recomendável.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32986 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 281  
Dê-se ao art. 281 a seguinte redação:  
Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas. 
Justificativa: 
A emenda hora apresentada visa expressar melhor a luta desenvolvida através dos tempos pelos 
bários segmentos da sociedade. É a expressão melhor dos interesses da população.  
Parecer:   
   A emenda objetiva circunscrever exclusivamente as verbas públicas às escolas públicas.  
O Substitutivo optou pelas escolas públicas, excetuando as escolas confessionais, filantrópicas ou 
comunitárias, e desde que comprovem finalidade não lucrativa e no caso de encerramento de suas 
atividades, repassem seu patrimônio a outras escolas congêneres ao Poder Público.  
Esta medida vem beneficiar às referidas escolas que contribuem generosamente na formação dos 
jovens brasileiros.  
Diante do exposto somos pela rejeição das emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:32991 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Aditiva  
I - Dê-se a seguinte redação ao art. 281, do  
Substitutivo do Projeto de Constituição, da  
Comissão de Sistematização:  
"Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas".  
II - Introduza-se no Título X, das  
Disposições Transitórias, do Projeto de  
Constituição, onde couber:  
"Art. - Recursos públicos, nas condições da  
lei e em casos excepcionais, poderão ser  
destinados a escola comunitária - confessionais ou  
filantrópicas - nos próximos cinco anos, a partir  
da promulgação desta Constituição, desde que:  
I - provém finalidades não lucrativas e  
reapliquem excedentes financeiros em educação;  
II -prevejam a destinação de seu patrimônio a  
outra escola comunitária, filantrópica ou  
confessional ou ao Poder Público, no caso de  
encerramento de suas atividades.  
Parágrafo Único - decorrido o prazo previsto  
neste artigo, o Congresso Nacional avaliará da  
conveniência de prorrogá-lo por igual período. 
Justificativa: 
A presente emenda visa garantir os recursos públicos às escolas públicas, estabelecendo um período 
de transição oportuno para que a nova sistemática seja feita sem traumas.  
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Parecer:   
   Altera o art. 281 estabelecendo que os recursos públicos sejam destinados, sem exceções às 
escolas públicas.  
Reconhecendo, no entanto, a contribuição das entidades filantrópicas, comunitárias e confessionais, 
introduz nas Disposições Transitórias preceito que faculta a concessão de recursos públicos a essas 
instituições, observada o preenchimento de determinados requisitos.  
O texto atual do art. 281, contempla, em termos idênticos, as instituições de ensino privado não 
lucrativo, ao tempo em que privilegia as escolas oficiais.  
Pelo exposto somos pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:33353 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: O CAPUT DO ARTIGO 281,  
DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR.  
Onde se lê "podendo, nas condições da lei, em  
casos excepcionais," leia-se "podendo, no entanto,". 
Justificativa: 
As condições estabelecidas nos incisos I e II já definem a excepcionalidade e dispensa lei especial. O 
Poder Público deverá regulamentar os incisos, de modo a facilitar o reconhecimento daquelas 
condições.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda de redação ao art. 281, suprimindo-lhe a expressão "e em casos excepcionais" 
por imaginá-la implícita na concessão de verbas públicas às escolas privadas.  
Nosso posicionamento é pela alteração do texto, tendo em vista seu aperfeiçoamento técnico 
legislativo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33906 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 281.  
Dê-se, ao art. 281, a seguinte redação:  
"Art. 281 - As verbas públicas serão  
destinadas às escolas públicas". 
Justificativa: 
A destinação das verbas públicas deve restringir-se às escolas públicas, evitando-se que aquelas que 
são criadas pela livre iniciativa, onde deve existir o risco comum a qualquer atividade empresarial, 
acabem se locupletando, em detrimento dos estabelecimentos mantidos pelo próprio Estado.  
Parecer:   
   A emenda objetiva circunscrever exclusivamente as verbas públicas às escolas públicas.  
O Substitutivo optou pelas escolas públicas, excetuando as escolas confessionais, filantrópicas ou 
comunitárias, e desde que comprovem finalidade não lucrativa e no caso de encerramento de suas 
atividades, repassem seu patrimônio a outras escolas congêneres ao Poder Público.  
Esta medida vem beneficiar às referidas escolas que contribuem generosamente na formação dos 
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jovens brasileiros.  
Diante do exposto somos pela rejeição das emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:33983 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Redija-se assim o art. 281, suprimindo-se-lhe o Parágrafo Único.  
"Art. 281  
Os recursos públicos serão destinados às  
escolas públicas. Em caráter excepcional e nas  
condições que a lei estabelecer, esses recursos  
poderão ser dirigidos às escolas comunitárias,  
confessionais ou filantrópicas, desde que:  
I - provem finalidade não lucrativa e  
apliquem seus excedentes financeiros em educação;  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra escola comunitária, confessional ou  
filantrópica, ou ao poder público, no caso de  
encerramento de suas atividades." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo que os recursos sejam repassados às 
escolas técnicas, confessionais, filantrópicas e comunitárias.  
Visto que tal solicitação já está contemplada no referido artigo, opinamos pela prejudicialidade das 
emendas abaixo relacionadas. 
   
   EMENDA:34003 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo I  
Disposição Geral  
[...] 
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
Art. 273 - A educação é direito de todos e  
dever do Estado e será dada na família e na  
escola, inspirando-se nos princípios de justiça e  
liberdade e nos ideais de solidariedade humana.  
Art. 274 - Para a execução do previsto no  
artigo anterior, serão obedecidos os seguintes  
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princípios:  
I - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar  
e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  
II - pluralismo de idéias e de instituições  
de ensino, públicas e privadas;  
III - gratuidade do ensino público;  
IV - valorização dos profissionais de ensino  
obedecidos padrões condignos de remuneração,  
preferencialmente na rede de ensino regular.  
Art. 275 - Na realização da política  
educacional, cabe ao Estado:  
I - garantir o ensino fundamental, universal,  
obrigatório e gratuito;  
II - prover apoio suplementar através de  
programa de material didático-escolar, transporte,  
alimentação, assistência médico-odontológica,  
farmacêutica e psicológica;  
III - assegurar educação especial e gratuita  
aos deficientes e superdotados;  
IV - atender em creches e pré-escolas às  
crianças de zero a seis anos de idade;  
V - incentivar o acesso aos níveis mais  
elevados de ensino, da pesquisa científica e da  
criação artística segundo a capacidade de cada um.  
VI - as universidades gozam de autonomia  
didático-científica, administrativa, econômica e  
financeira.  
VII - o ensino, em qualquer nível, será  
ministrado na língua portuguesa, assegurado às  
comunidades indígenas também o emprego de suas  
línguas e processos de aprendizagem.  
Art. 276 - O ensino é livre à iniciativa  
privada, desde que atendidas as seguintes  
condições:  
I - cumprimento das normas gerais da educação  
nacional, estabelecidas em lei; e  
II - autorização, reconhecimento,  
credenciamento e supervisão da qualidade pelo  
Estado.  
Art. ... - O ensino religioso, sem distinção  
de credo, constituirá disciplina facultativa.  
Art. 279 - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios organizarão, em regime de  
colaboração, os seus sistemas de ensino.  
§ 1o. - A União organizará e financiará os  
sistemas de ensino dos Territórios e o Sistema  
Federal, que terá caráter supletivo, nos limites  
das deficiências locais.  
§ 2o. - Os Municípios só passarão a atuar em  
outros níveis de ensino quando as necessidades do  
ensino fundamental estiverem plenamente atendidas.  
§ 3o. - A repartição dos recursos públicos  
assegurará prioridade no atendimento das  
necessidades do ensino obrigatório, nos termos do  
Plano Nacional de Educação.  
Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo ser  
dirigidos às escolas confessionais, filantrópicas,  
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comunitárias ou fundações, desde que:  
I - provem finalidades não lucrativas e  
apliquem seus excedentes financeiros em educação;  
II - prevejam a destinação de seu patrimônio  
a outra entidade educacional comunitária,  
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público,  
no caso de encerramento de suas atividades.  
Parágrafo único - Os recursos de que trata  
este artigo poderão, ainda, ser destinados a  
entidades de ensino cuja criação tenha sido  
autorizada por lei, desde que atendam os  
requisitos dos itens I e II deste artigo.  
Art. 282 - A lei definirá o plano nacional de  
educação, de duração plurianual, visando à  
articulação, ao desenvolvimento dos níveis de  
ensino e à integração das ações do Poder Público  
que conduzam à erradicação do analfabetismo,  
universalização do atendimento escolar e melhoria  
da qualidade do ensino.  
§ 1o. - O Congresso Nacional aprovará, no  
plano a que se refere o "caput", o percentual da  
receita resultante de impostos que, anualmente,  
será destinado pela União para a manutenção e o  
desenvolvimento da educação.  
§ 2o. - Os planos plurianuais estaduais  
definirão os percentuais que serão aplicados pelos  
Estados e seus respectivos Municípios.  
Art. 283 - O ensino público fundamental terá  
como fonte adicional de financiamento a  
contribuição social do salário-educação, a ser  
recolhida pelas empresas, na forma da lei.  
Art. 284 - O Estado garantirá a cada um o  
pleno exercício dos direitos culturais, a  
participação igualitária no processo cultural e  
dará proteção, apoio e incentivo às ações de  
valorização, desenvolvimento e difusão da cultura.  
§ 1o. - Ficam sob a proteção especial do  
Poder Público os documentos, as obras e os locais  
de valor histórico ou artístico, os monumentos e  
as paisagens naturais e os conjuntos urbanos  
notáveis, bem como os sítios arqueológicos.  
§ 2o. - O Estado protegerá em sua integridade  
e desenvolvimento, as manifestações da cultura  
popular, das culturas indígenas, das de origem  
africana e das de outros grupos que participam do  
processo civilizatório brasileiro.  
§ 3o. - O direito de propriedade sobre bens  
do patrimônio cultural será exercido em  
consonância com a sua função social.  
§ 4o. - A lei estabelecerá incentivos para a  
produção e o conhecimento dos bens e valores  
culturais brasileiros.  
§ 5o. - É vedada a destinação de recursos  
públicos a entidades culturais de fins lucrativos.  
Art. 285 - Constituem patrimônio cultural  
brasileiro os bens de natureza material e  
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,  
portadores de referência às identidades, à ação e  
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à memória dos diferentes grupos e classes  
formadoras da sociedade brasileira, aí incluídas  
as formas de expressão, os modos de fazer e de  
viver; as criações científicas, artísticas e  
tecnológicas; as obras, objetos, documentos,  
edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor  
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,  
ecológico e científico.  
Art. 286 - Incumbe ao Estado, em colaboração  
com as Escolas e Associações e coletividades  
desportivas, promover, estimular, orientar e  
apoiar a prática e a difusão da cultura física e  
do desporto.  
Art. 287 - A lei assegurará benefícios e  
outros incentivos para fomentar práticas  
desportivas formais e não formais, como direito de  
cada um.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34812 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 281, a seguinte redação:  
"Art. 281 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo, nas  
condições da lei, ser dirigidos a escolas  
privadas, desde que:  
I .......................  
II ......................."  
Suprima-se o parágrafo único. 
Justificativa: 
Redação aprimorada, atendendo à boa técnica legislativa.  
Parecer:   
   Pretende-se, com a presente emenda, priorizar a utilização dos recursos públicos pelas escolas 
públicas, permitindo-se, remotamente, sua destinação às escolas privadas, desde que satisfaçam aos 
requisitos legais.  
Trata-se, evidentemente, de conceito mais amplo que o contido no Substitutivo e certamente mais 
sujeito à evasão de recursos que se quer evitar.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

   
   EMENDA:00028 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 247:  
Dê-se ao art. 247 a seguinte redação,  
suprimindo-se os itens I e II:  
Art. 247 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas, podendo ser  
dirigidos a escolas privadas sem fins lucrativos,  
nos termos da lei. 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo enxugar o texto do artigo, pois a nosso ver, as escolas comunitárias, 
confessionais e filantrópicas não têm finalidade lucrativa. 
Por outro lado, a supressão do item II remete à lei ordinária a regulamentação do que significa 
“escolas privadas sem fins lucrativos”.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte Bezerra de Melo pretende, através desta Emenda, suprimir os itens I e II, do 
artigo 247 do Projeto. Justifica o ilustre parlamentar que com a adoção do texto proposto para o 
citado Artigo, este ficaria mais "enxuto”, remetendo-se à lei ordinária a tarefa de definir quais seriam  
as "escolas privadas sem fins lucrativos”, dignas de receberem recursos públicos. Não obstante o 
zelo formal do constituinte, julgamos importante, necessário e insubstituível a redação do artigo, bem 
como os termos dos seus dois itens, posto inseparáveis do princípio que se quer consagrar. Além 
disto, os dois itens instruem claramente o legislador ordinário para o seu trabalho de regulamentar os 
mandamentos constitucionais dirigidos à democratização e melhoria da qualidade do ensino.  
Assim, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00507 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso II, do Artigo 247:  
Modifique-se, no Art. 247, o inciso II:  
Art. 247 - ..................................  
............................................  
I - ........................................  
............................................  
II - prevejam a destinação de recursos do  
Poder Público e de entidades públicas para a  
dedução de custos e estudantes, bibliotecas e/ou  
museus. 
Justificativa: 
Não se faz necessária, pois o texto se impõe pela clareza e necessidade em preservar os patrimônios 
culturais de bibliotecas e museus, bem como de redução de custos a estudantes de todos os níveis 
do ensino.  
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Parecer:   
   Emenda do nobre constituinte Rui Nedel pretende modificar o item II, do artigo 247 do projeto, 
reformulando um dos pré-requisitos para que as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 
mesmo sendo particulares, recebam recursos públicos. Quer o Parlamentar que, ao invés de os 
patrimônios de tais escolas serem destinados a outras do gênero, ou ao poder público, no caso de 
encerramento de atividades, conste, no texto da constituição, como condição, o seguinte: que essas 
escolas "prevejam a destinação de recursos do poder público e entidades públicas para a dedução de 
custos a estudantes, bibliotecas e/ou museus". Em que pese as nobres intenções do Constituinte, 
acreditamos que o condicionamento original seja mais aplicável à realidade do País, mais  
abrangentes os seus efeitos, principalmente multiplicadores, tocando, inclusive, os beneficiários a que 
se quis atingir.  
Assim, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00989 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: art. 247  
Acrescente-se ao art. 247 um parágrafo único,  
com a seguinte redação:  
"Parágrafo único - O estudante de nível  
superior, comprovadamente carente, demonstrando  
efetivo aproveitamento, terá direito à gratuidade  
de ensino, quando matriculado em escola  
particular, ressarcindo o Estado os valores  
correspondentes, nos termos em que a lei  
dispuser". 
Justificativa: 
Torna-se imperativo que se estimule o estudo e se possibilite melhores condicoe3s de ensino aos 
estudantes carentes, que demonstrem qualidades e apresentem aproveitamento, mesmo quando 
matriculados em faculdade ou escolas particulares. Neste caso, as entidades de ensino particular 
serão reembolsadas pelos gastos efetuados.  
Convém salientar que as universidades federais não têm apresentado capacidade para absorver o 
grande contingente de estudantes, sobretudo porque, como sabemos, não funcionam à noite, mas 
apenas durante o dia. Isso tem feito com que estudantes carentes de recursos financeiros sacrifiquem 
grandemente seus orçamentos com o pagamento de ensino.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte Saulo Queiróz emenda no sentido de garantir a gratuidade de ensino 
ao estudante de nível superior comprovadamente carente quando matriculado em escola particular, 
ressarcindo o Estado os valores correspondentes, nos termos da lei.  
Justifica sua proposta destacando a importância de se estimular o estudo e de se melhorarem as 
condições de ensino dos estudantes carentes que demonstrem aptidão para o exercício de uma 
carreira de nível superior.  
Pela rejeição, tendo em vista que o Estado já fornece gratuidade de ensino superior. 
   
   EMENDA:01147 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO TORRES (PTB/AL) 
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Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dê-se ao art. 247 a seguinte redação:  
"Art. 247: As verbas públicas, salvo bolsas  
de estudo, serão destinadas às escolas públicas,  
podendo em casos excepcionais e na forma da lei,  
ser aplicadas em benefício de entidades de ensino  
sem fins lucrativos, devidamente cadastradas como  
utilidade pública". 
Justificativa: 
Sob pena de arruinarmos milhões de estudantes carentes que hoje percebem bolsas de estudos e 
que cursam escolas privadas, não se pode deixar de introduzir a ressalva.  
Por outro lado, a separação da Igreja do Estado não permite o privilégio de escolas confessionais. 
Mais ainda, filantropia é caridade e caridade não é ensino ou escola.  
Finalmente, o objetivo do dispositivo foi o de preferenciar entidades sem fins lucrativos (esta é a 
expressão correta) e os itens I e II podem se suprimidos com o acréscimo simples da expressão ora 
aditada, ou seja “devidamente cadastrada como de utilidade pública”.  
Para entidade se tornar de utilidade pública necessita preencher os requisitos superfluamente 
repetidos nos incisos I e II.  
A emenda promove uma melhor adequação do texto, sem alterar-lhe o conteúdo.  
Parecer:   
   Propõe o ilustre Constituinte emenda no sentido de ampliar os beneficiários das verbas públicas 
destinadas à Educação.  
Considerando o clamor geral para a necessidade de melhorar a qualidade do ensino público como 
única forma de se democratizar a educação em nosso País, e considerando, também, que o art. 247 
não restringe a liberdade, da escola privada, de competir livremente no mercado, somos pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:01356 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 247  
Dê-se ao Art. 247 a seguinte redação:  
Art. 247 - As verbas públicas serão  
destinadas exclusivamente às escolas públicas,  
criadas e mantidas pelo Governo Federal, pelos  
Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Justificativa: 
Todos os recursos do Poder Público devem ser destinados exclusivamente ao ensino público e 
gratuito e à manutenção das escolas públicas.  
Parecer:   
   Propõe a ilustre constituinte Lídice da Mata emenda ao art. 247 no sentido de destinar as verbas 
públicas somente às escolas públicas.  
Somos contrário à presente emenda em razão da nossa realidade. Há vastas regiões em nosso País 
a que a escola pública não chega. Se excluirmos as escolas comunitárias, filantrópicas ou 
confessionais - nos termos do art. 247 - estaremos condenando talvez milhares de brasileiros ao 
analfabetismo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01811 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 247 (acréscimo de §)  
Titulo VIII  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação, da Cultura e do Desporto  
Acrescente-se ao artigo 247 do Projeto de  
Constituição (A), aprovado pelo Comissão de  
Sistematização, o seguinte parágrafo único:  
Art. 247 - .................. 
Parágrafo único - Os Recursos públicos de que  
trata este artigo poderão, ainda, ser destinados a  
bolsas de estudo, na forma da lei, para os que  
demonstrarem aproveitamento e insuficiência de  
recursos. 
Justificativa: 
Exceto nos casos excepcionais que prevê, o texto aprovado na Comissão de Sistematização objetiva 
coibir o emprego dos recursos públicos nas escolas particulares.  
A bolsa de estudo, entretanto, constitui benefício prestado ao aluno, não se destinando, de forma 
nenhuma, à criação e manutenção da escola particular.  
Assim, para evitar que a proibição atinja também o aluno carente que não conseguir vaga ou não 
puder matricular-se em escola mantida pelo Estado, necessária se torna a previsão da possibilidade 
de concessão de bolsas de estudo.  
A bolsa de estudo tem o objetivo de assegurar o atendimento pleno a todos, atendendo o princípio 
fundamental do art. 240 do Projeto de Constituição, que diz: 
“Art. 240 – A educação, direito de cada um e dever do Estado será promovida e incentivada com a 
colaboração da família e da comunidade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao seu 
compromisso com o repudio a todas as formas de preconceito e discriminação. ”  
A democratização da educação pressupõe a igualdade de oportunidades, sem discriminação entre 
ricos e pobres, na garantia de matrícula e acesso alternativo a qualquer escola do sistema 
educacional, seja ela da rede oficial ou provada. Se assim não for, estaremos oportunizando aos ricos 
a alternativa da escola entre escola pública e particular, opção à qual não teriam acesso os 
trabalhadores e filhos de trabalhadores, ou, então, como ocorre atualmente em muitas cidades, 
bairros ou vilas de nosso País, o aluno proveniente de família de menor renda não teria acesso à 
escola alguma, pela inexistência de escola pública próxima à sua casa ou, ainda, pela insuficiência de 
vagas na rede oficial.  
Por todos estes motivos, e também por uma questão de justiça e de cumprimento do preceito 
constitucional relativo ao direito da educação, devemos assegurar aos alunos carentes a 
oportunidade de matricular-se e de frequentar a escola, inclusive da rede particular, através da 
concessão de bolsas de estudo, entendida como benefício prestado ao aluno e não como meio de 
manutenção das escolas particulares.  
A presente Emenda vem a suprir lacuna de outra, apresentada anteriormente, e que deixou de ser 
acolhida na Comissão de Sistematização por não ter expresso o condicionamento e norma legal 
complementar.  
Ao atender tal disposição, acreditamos na plena aceitação desta Emenda pelo Plenário, de grande 
importância para a concretização do ideal de “EDUCAÇÃO PARA TODOS”.  
Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Adianto que 
votarei, pela aprovação, na forma da emenda do "Centrão". 
   
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL  
[...] 
CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
[...] 
Art. 241. A educação e o ensino são livres à iniciativa privada, obedecidos, nos termos da lei, os 
seguintes requisitos: 
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional.  
II – autorização e avaliação de qualidade pelo Estado. 
 
Parágrafo 1º O Poder público não subvencionará o ensino privado, salvo em caso de instituições 
sem fins lucrativos. 
 
Parágrafo 2º Em caso de insuficiência de vagas na rede pública de ensino, o Poder Público oferecerá 
bolsa de estudo nas escolas privadas. 
 
Parágrafo 3º A cooperação entre o Poder Público e as instituições de ensino privado poderá ser 
efetivada mediante contrato ou convênio.  
 

Assinaturas  

1. Feres Nader 
2. Amaral Netto 
3. Antônio Salim Curiati 
4. José Luiz Maia  
5. Carlos Virgílio  
6. Expedito Machado  
7. Manuel Viana 
8. Luiz Marques  
9. Orlando Bezerra  
10. Furtado Leite  
11. Roberto Torres 
12. Arnaldo Faria de Sá 
13. Sólon Borges dos Reis 

(Apoiamento) 
14. Ézio Ferreira  
15. Sadie Hauache  
16. Jose Dutra 
17. Carrel Benevides  
18. Joaquim Sucena 

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 
20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 
23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  

25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 
27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  
31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 
39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 
41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  
44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  

51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  
54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 
58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 
65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 
71. Carlos Sant’anna  
72. Délio Braz 
73. Gilson Machado  
74. Nabor Junior  
75. Geraldo Fleming 
76. Oswaldo Sobrinho  
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77. Oswaldo Coelho  
78. Hilário Braun 
79. Edivaldo Motta 
80. Paulo Zarzur  
81. Nilson Gibson 
82. Milton Reis 
83. Marcos Lima 
84. Milton Barbosa  
85. Mario Bouchardet  
86. Melo Freire  
87. Leiopoldo Bessone  
88. Aloisio Vasconcelos  
89. Victor Fontana  
90. Orlando Pacheco  
91. Ruberval Piloto  
92. Jorge Bornhausen 
93. Alexandre Puzyna 
94. Artenir Werner 
95. Cláudio Ávila 
96. José Agripino  
97. Divaldo Suruagy 
98. Marluce Pinto 
99. Ottomar Pinto 
100. Olavo Pires 
101. Djenal Gonçalves 
102. José Egreja 
103. Ricardo Izar 
104. Afif Domingos  
105. Jayme Paliarin 
106. Delfin Neto 
107. Farabulani Junior  
108. Fausto Rocha  
109. Tito Costa  
110. Caio Pompeu 
111. Felipe Cheidde 
112. Virgilio Galassi 
113. Manoel Moreira  
114. Jose Mendonça Bezerra  
115. Jose Lourenço  
116. Vinicius Cansanção  
117. Ronaro Corrêa  
118. Paes Landin 
119. Alércio Dias  
120. Mussa Demes 
121. Jessé Freire 
122. Gandi Jamil 
123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

Vasconcelos  
127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  
130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  
136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  

142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 
151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 
166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 
172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
175. Jovani Masini 
176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 
178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
184. Paulo Marques 
185. Asdrubal Bentes 
186. Jarbas Passarinho  
187. Gerson Peres 
188. Carlos Vinagre  
189. Fernando Velasco  
190. Arnaldo Moraes 
191. Costa Fernandes  
192. Domingos Juvenil  
193. Oscar Corrêa  
194. Mauricio Campos  
195. Sérgio Werneck 
196. Raimundo Rezeck 
197. Jose Geraldo  
198. Álvaro Antonio  
199. Jose Elias  
200. Rodrigues Palma  
201. Levy Dias  
202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  
206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  

208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  
214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  
217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

Thame  
240. Jairo Carneiro 
241. Paulo Marques  
242. Rita Furtado  
243. Jairo Azi 
244. Fábio Raunhaitti 
245. Manoel Ribeiro  
246. Jose Melo 
247. Jesus Tajra 
248. César Cals Neto  
249. Eliel Rodrigues  
250. Joaquim Benilacqua 
251. Carlos De’carli 
252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 
255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
258. Aécio De Borba  
259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 
261. Meira Filho 
262. Márcia Kubtchek 
263. Annibal Barcellos  
264. Geovani Borges  
265. Eraldo Trindade  
266. Antonio Ferreira  
267. Maria Lúcia  
268. Maluly Neto 
269. Carlos Alberto  
270. Gidel Dantas 
271. Adauto Pereira  
272. Arnaldo Martins  
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273. Érico Pegoraro 
274. Francisco Coelho  
275. Osmar Leitão  
276. Simão Sessim  
277. Odacir  Soares 
278. Mauro Miranda  

279. Miraldo Gomes  
280. Antônio Carlos Franco 
281. José Carlos Coutinho  
282. Wagner Lago 
283. João Machado Pollemberg 
284. Albano Franco  

285. Sarney Filho  
286. Fernando Gomes  
287. Evaldo Gonçalves  
288. Raimundo Lira 

 
Justificativa:   

   Os capítulos contidos neste Título referem-se a matérias de extremo relevo para a sociedade brasileira e os rumos do País.  
Do seu tratamento adequado pode resultar a diferença entre as perspectivas de transformamos o Brasil e nação moderna, 
apta a entrar no próximo milênio em condições de atingir, seus objetivos, ou de tornar ainda mais distante a possibilidade de 
aproximá-lo, econômica e socialmente, dos países mais desenvolvidos e adiantados.  
Para tanto, tudo aquilo que se refira a Seguridade Social, Previdência e Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto, 
Ciência e Tecnologia, Comunicação, Meio Ambiente, Família, Criança, Adolescente, Idoso e índios há de ser tratado com 
realismo e bom senso. 
Deve ser descartado o Estado provedor. Não pode o sistema de seguridade social tornar-se sorvedouro de recursos, que não 
são infindáveis, do tesouro e do contribuinte. A sua universalização deve ser procedida com sobriedade, a despeito dos 
justificados anseios gerais por melhor atendimento, extensivo a todos.  
Embora reconhecendo a responsabilidade precípua do Estado no campo da Saúde e da Educação, não há porque 
desconhecer a importância da colaboração da iniciativa dos particulares nestes setores.  
O necessário desenvolvimento tecnológico e científico nacional não poderá ser feito com algum país, numa econômica 
mundial cada vez mais integrada a interdependente, pudesse bastar-se a si próprio.  
É preciso conciliar a proteção e a defesa do meio ambiente com o nosso desenvolvimento econômico. Ambos os objetivos 
não devem ser tratados como se fossem excludentes entre si. 
Todo este Título, enfim, versando sobre a ordem social, não pode esquecer que dependerá da adequada consideração das 
questões econômicas, a viabilização dos objetivos por ela traçados. 
Parecer:   

   Respeitando a técnica regimental, aprovo a emenda, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do 
PMDB e de outras emendas a este Título, por mim já aprovadas. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 226 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍ TULO II: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 228, incisos II, III e IV §§ 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 227 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI; Art. 228 ("caput"), inciso I (Emenda nº 1946-3, 
José Fogaça), § 4º. 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Parágrafo único do Art. 229; inciso IV do Art. 230; § 2º do Art. 230; §§ 1º e 2º do Art. 231; incisos VI e VII do Art. 232; 
PELA REJEIÇÃO: Art. 229 ("caput"); Art. 230 ("caput"), incisos I, II e III; § 1º do Art. 230; Art. 231 ("caput"), § 3º (Emenda nº 
875-5, Márcio Braga), § 4º (Emenda nº 977-8, José Fogaça e Emenda nº 477-6, Maurílio Ferreira Lima e outros); Art. 232 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 235 ("caput"); Art. 236 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 233 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI (Emenda nº 1904-8, José Serra), VII, VIII e IX (Emenda nº 
1815-7, Almir Gabriel); Art. 234 ("caput”), §§ 1º , 2º , 3º , 4º e 5º (Emenda nº 1818-1, Almir Gabriel e Emenda nº 1474-7, 
F1oriceno Paixão). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 237 (“caput”), incisos I, II, III, IV e V. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 238 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 239 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III e IV, § 2º; Art. 240 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI, §§ 1º e 2º; 
Art. 241, inciso I e §§ 1º e 3º; Art. 242, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 243 ("caput"), § 2º ; Art. 244 ("caput"), Parágrafo único; §§ 2º e 3º do 
Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 
1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 1795-9); § 2º do Art. 
241 (Emenda Coletiva  
nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 247 ("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 ("caput"), §§ 2º, 3º 
e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
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PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 ("caput"); Art. 
261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 ("caput"), incisos I, II 
e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") (Emenda nº 281-
1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 (“caput ") (Emenda nº 1686-3, 
Fábio Feldman). 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:00040 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Título VIII  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação, da Cultura e do Desporto  
Art. 216, caput  
Suprimir no caput do art. 216 os adjetivos  
"comunitárias, confessionais ou filantrópicas". 
Justificativa: 
A expressão é discriminatória, atrela o Estado à religião, assimila-se à reserva de mercado e impede a 
utilização de recursos em escolas que preencham as exigências contidas nos incisos I e II, mas que não sejam 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas.  
O correto é permitir o emprego de recursos públicos a escolas particulares que satisfizerem condições e 
requisitos definidos em lei, ou seja, deixar à legislação ordinária a competência para estabelecer as 
características e necessidades.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir, no "caput" do art. 216, as palavras "comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas", possibilitando dessa forma a destinação de recursos públicos às escolas particulares que 
preencham as exigências contidas nos incisos I e II do mesmo artigo.  
O dispositivo resultou de amplo acordo sobre o capítulo da Educação e obedecer à orientação de se 
estabelecer no País um sistema de ensino pluralista e sem privilégios. Eis por- que a distinção, que mereceram 
as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. 
   
   EMENDA:00042 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Título VIII  
Da Ordem Social  
Capítulo III  
Da Educação, da Cultura e do Desporto  
Art. 216, § 1o.  
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Suprimir no § 1o. do art. 216 a expressão "para o  
ensino fundamental e médio". 
Justificativa: 
A limitação contida no parágrafo impedirá o acesso de milhares de estudantes pobres ao ensino superior, 
justamente os que não conseguem vencer a barreira do vestibular da universidade oficial pois estudam e 
trabalham ao mesmo tempo, frequentam cursos noturnos, são originários das escolas mais fracas e não tem 
condições de passar pelos cursinhos preparatórios oficiais não mantem cursos noturnos.  
Igualmente impedirá as bolsas de estudo para aperfeiçoamento e pesquisa em universidades e entidades 
privadas de outros países.  
A expressão é anti-democrátiva porque discrimina o pobre, tornando o ensino superior seletivo.  
Parecer:   
   A emenda cuida de suprimir no § 1o. do art. 216 a expressão "para o ensino fundamental e médio", de 
maneira a eliminar a limitação contida no texto, que impede o acesso de estudantes ao nível superior, com 
bolsas de estudo.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, prevalecendo a  
concepção de prioridade dos níveis de 1o. e 2o. graus para concessão de bolsas de estudo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00280 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   TÍTULO VIII  
DA ORDEM SOCIAL  
DA EDUCAÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO  
Art. 216, § 1o.  
Suprimir no § 1o. do art. 216 as expressões:  
"para o ensino fundamental e médio" e "quando  
houver falta de vagas e cursos regulares da rede  
pública na localidade da residência do educando,  
ficando o poder público obrigado a investir  
prioritariamente na expansão de sua rede na  
localidade". 
Justificativa: 
Para garantir a efetiva gratuidade de ensino, aumentar o atendimento quantitativo, suprir as deficiências da 
rede oficial e assegurar o direito de opção da família e do educando, o Poder Público conta como meio auxiliar 
com a bolsa de estudo que se destina ao aluno e não à escola.  
Para a imensidade e diversidade do País, para as situações típicas de cada época e cada local, cabe ao Poder 
Público decidir quanto e como deve oferecer bolsas de estudo. Por isso, inconveniente que o texto 
constitucional estabeleça “a priori” tantas restrições e condições, manietando o Estado para estabelecer a 
política mais adequada para cada local e para cada momento.  
Parecer:   
   O autor pretende suprimir parte do § 1o. do art. 216, no que concerne à destinação de bolsas de estudo.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos  
da Assembléia Nacional Constituinte, prevalecendo a redação que ora se encontra no texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00338 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo 1o., do artigo 216 a expressão:  
"quando houver falta de vagas e cursos  
regulares da rede pública na localidade da  
residência do educando, ficando o Poder Público  
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obrigado a investir prioritariamente na expansão  
de sua rede na localidade". 
Justificativa: 
Justifica-se a emenda supressiva ao art. 216, § 1° porque a concessão de “bolsas de estudo” ficou 
condicionada, à insuficiência de vagas na rede pública de ensino. Os contemplados com bolsas deveriam 
poder frequentar a escola de sua escolha.  
Parecer:   
   O autor pretende suprimir parte do § 1o. do art. 216, no que concerne à destinação de bolsas de estudo, de 
maneira que os contemplados possam escolher a escola de sua preferência.  
O dispositivo é claro quanto à concessão das bolsas, o que ocorrerá somente na hipótese de inexistência de 
vagas na rede pública da localidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00472 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 216 / SEÇÃO I /  
CAP. III/ TÍTULO VIII.  
Suprima-se as palavras: "comunitárias e  
confessionais", na redação do Artigo e seus incisos. 
Justificativa: 
Os recursos a que se refere o Art. 215 deverão ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino 
público, de forma a garantir o cumprimento, por parte do Estado, das suas responsabilidades no setor 
educacional.  
As escolas filantrópicas poderão ser beneficiadas, conforme parâmetros definidos em Lei, pelo relevante papel 
social que cumprem, especialmente no que se refere ao atendimento a excepcionais.  
As escolas comunitárias deverão criar mecanismos de autogestão, ou deverão assumir caráter filantrópico.  
As escolas confessionais percebem proventos da comunidade a que serve, devendo, desta feita, autogerir-se.  
Parecer:   
A emenda objetiva suprimir, no "caput" do art. 216, as palavras "comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas", possibilitando dessa forma a destinação de recursos públicos às escolas particulares que 
preencham as exigências contidas nos incisos I e II do mesmo artigo.  
Trata-se de amplo acordo sobre a educação pública e a permanência de um ensino privado, e portanto, 
pluralista.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00554 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "fundamental e  
médio" do § 1o. do Artigo 216 do Projeto de  
Constituição "B", que passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. Os recursos de que trata este Artigo  
poderão ser destinados a bolsas de estudo para o  
ensino, na forma da lei, para os que demonstrarem  
insuficiência de recursos, quando houver falta de  
vagas e cursos regulares da rede pública na  
localidade da residência do educando, ficando o  
Poder Público obrigado a investir prioritariamente  
na expansão de sua rede na localidade. 
Justificativa: 
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Discriminar o grau superior da concessão de Bolsa de Estudo seria, no mínimo, praticar uma grave injustiça 
contra milhares de jovens universitários brasileiros que encontram sérias dificuldades para prosseguir os 
estudos, muitos deles abandonando os cursos por absoluta falta de recursos.  
Partindo da premissa de que uma Nação só se desenvolve alicerçada no grau de cultura do seu povo não se 
pode negar qualquer tipo de benefício àqueles que buscam nas faculdades e universidades um horizonte de 
vida mais promissor.  
Diante disso, é imperioso assistir também o aluno que cursa o grau superior através da bolsa de estudo pelo 
Poder Público que nem sempre lhe oferece condições de frequentar uma escola pública.  
Parecer:   
   O autor pretende suprimir parte do § 1o. do art. 216, no que concerne à destinação de bolsas de estudo.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, prevalecendo a 
redação que ora se encontra no texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00678 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BEZERRA DE MELO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se, no artigo 216, § 1o., a  
expressão "para o ensino fundamental e médio"". 
Justificativa: 
O objetivo da supressão é tornar o sistema de bolsas de estudo mais abrangente, contemplando não só o 
ensino de 1° e 2° graus, mas também o ensino superior. O número de alunos carentes, que estudam, 
principalmente à noite, nas Universidades privadas, é incalculável não é justo deixar toda essa massa jovem, 
sedenta de saber e ansiosa por melhores condições de vida, através do diploma universitário, fora do benefício 
da bolsa de estudos.  
Parecer:   
   O autor pretende suprimir parte do § 1o. do art. 216, no que concerne à destinação de bolsas de estudo.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, prevalecendo a 
redação que ora se encontra no texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00982 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se a expressão "... podendo ser  
dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou  
filantrópicas, definidas em lei, que...", do caput  
do art. 216, seus incisos e seus parágrafo 1o. e  
2o. do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 
As supressões propostas objetivam consagrar o preceito constitucional de que as verbas públicas devem ser 
destinadas exclusivamente às escolas públicas.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir parte do art. 216, de maneira que os recursos públicos sejam destinados 
exclusivamente às escolas públicas.  
Trata-se de amplo acordo estabelecido com critério e bom senso pela ANC.  
O texto, tal como se encontra, assegura pluralismo, base democrática do modelo de ensino pelo qual optou a 
maioria dos senhores Constituintes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01338 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, no art. 216, os incisos I e II,  
os §§ 1o. e 2o. e, no "caput", a expressão  
"podendo ser dirigidos a escolas comunitárias,  
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei,  
que:", ficando assim redigido o referido artigo:  
"Art. 216 - Os recursos públicos serão  
destinados às escolas públicas." 
Justificativa: 
Trata-se de se assegurar constitucionalmente que os recursos públicos serão destinados exclusivamente às 
escolas públicas, medida que vai de encontro aos anseios de melhoria do sistema educacional da imensa 
maioria da população brasileira.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir parte do art. 216, de maneira que os recursos públicos sejam destinados 
exclusivamente às escolas públicas.  
Trata-se de amplo acordo sobre educação e da permanência de um ensino privado, e portanto, pluralista.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:01676 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   
   Suprima-se no § 1o. do inciso II do art. 216  
a palavra "fundamental". 
Justificativa: 
A destinação de recursos públicos para bolsas de estudo no ensino fundamental é inaceitável.  
O ensino fundamental é direito público subjetivo e o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 
Público, ou a sua oferta irregular, imposta responsabilidade de autoridade competente. Se for permitida a 
alternativa das bolsas de estudo, as autoridades jamais serão responsabilizadas.  
Parecer:   
   O autor pretende suprimir parte do § 1o. do art. 216, no que concerne à destinação de bolsas de estudo.  
A matéria foi amplamente discutida durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, prevalecendo a 
redação que ora se encontra no texto.  
Pela rejeição. 
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