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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. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e 
a capacitação tecnológicas. 
 
      § 1º A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo 
em vista o bem público e o progresso das ciências. 
 
      § 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 
problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 
regional. 
 
      § 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 
pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições 
especiais de trabalho. 
 
      § 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos 
e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, 
desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da 
produtividade de seu trabalho. 
 
      § 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 
orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 
tecnológica. 

  

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

   
   SUGESTÃO:00499 DT REC:07/04/87 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO DESTINE 10% (DEZ POR CENTO) DE SUA ARRECADAÇÃO  
PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM FUNDO DE FINANCIAMENTO A PESQUISA  
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. 
   
   SUGESTÃO:00981 DT REC:14/04/87 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO PROMOVA O CONHECIMENTO E O DESENVOLVIMENTO  
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE  
VIDA DA POPULAÇÃO, VEDADO O INCENTIVO À PESQUISA DA FISSÃO ATÔMICA  
COM FINS BÉLICOS OU PARA A ENERGIA NUCLEAR, ANTES QUE FIQUEM  
ESGOTADAS TODAS AS OUTRAS ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS EXISTENTES NO  
PAÍS, DEVENDO, PARA TANTO, A UNIÃO DESTINAR UM MÍNIMO DE 10% (DEZ POR  
CENTO) DO ORÇAMENTO FISCAL EM PROGRAMAS E PROJETOS DE CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA. 
   
   SUGESTÃO:01083 DT REC:15/04/87 
Autor:   

   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   

   SUGERE QUE O PODER PÚBLICO INCENTIVE A PESQUISA, O ENSINO, A  
EXPERIMENTAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, E QUE QUAISQUER LIMITAÇÕES  
A ESSAS ATIVIDADES SEJAM ESTABELCIDAS SOMENTE MEDIANTE LEI  
COMPLEMENTAR. 
   
   SUGESTÃO:01216 DT REC:22/04/87 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE DIRETRIZES PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E  
TECNOLÓGICO. 
   
   SUGESTÃO:01854 DT REC:04/06/87 
Entidade:   

   SIN. ENG. ESTADO DE SP. DEL. REG. DE S. JOSÉ DOS CAMPOS 
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP 
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12200 UF: SP 
Texto:   

   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
   
   SUGESTÃO:01979 DT REC:28/04/87 
Autor:   

   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   

   SUGERE QUE SE DEFINA O PAPEL DO ESTADO NO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA  
E TECNOLOGIA, BEM COMO A ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DESTINADOS A ESTE  
FIM. 
   
   SUGESTÃO:02219 DT REC:29/04/87 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Texto:   

   SEGURE NORMAS SOBRE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS EM PESQUISAS  
CIENTIFÍCAS E TECNOLÓGICAS. 
   
   SUGESTÃO:02240 DT REC:24/04/87 
Autor:   

   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   SUGERE CAIBA À UNIÃO PROVER PARA QUE, ANUALMENTE, OS INVESTIMENTOS  
PÚBLICOS E PRIVADOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA CORRESPONDAM A, NO  
MÍNIMO, 2% DO PIB. 
   
   SUGESTÃO:02382 DT REC:29/04/87 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS NAS ÁREAS DA  
CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. 
   
   SUGESTÃO:02863 DT REC:30/04/87 
Entidade:   

   SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA 
CAROLINA M. BORI - PRESIDENTE 
AV PEDROSA DE MORAIS 1512 MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP 
Texto:   

   SUGERE NORMAS GERAIS SOBRE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, INSTRUÇÃO,  
SAÚDE, MEIO AMBIENTE E POPULAÇÕES INDÍGENAS. 
   
   SUGESTÃO:05009 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

   SUGERE PRINCÍPIOS A SEREM ADOTADOS PELO ESTADO, VISANDO AO  
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:05790 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   SUGERE QUE CAIBA AO ESTADO, SEM PREJUÍZO DA INICIATIVA PRIVADA, O  
ESTÍMULO E A ORIENTAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO,  
ATRAVÉS DE INCENTIVO À PESQUISA, DISSEMINAÇÃO DO SABER E  
APROVEITAMENTO ADEQUADO DO PATRIMÔNIO UNIVERSAL DE INOVAÇÕES, E  
DEMAIS DISPOSIÇÕES QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:06036 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ARNOLD FIORAVANTE (PDS/SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE O ESTADO PROMOVA E INCENTIVE O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO  
E TECNOLÓGICO, ESTIMULANDO O ENSINO E A PESQUISA, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:06694 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR DISPONHA SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO  
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DESTINANDO PERCENTUAL MÍNIMO DO ORÇAMENTO  
FISCAL DA UNIÃO A SER APLICADO NA SUA IMPLEMENTAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:06794 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MENDES THAME (PFL/SP) 
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Texto:   

   SUGERE QUE A PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO PAÍS  
SEJA DEVER DO ESTADO, E QUE SEJAM INVESTIDOS DOIS POR CENTO DO PNB EM  
PESQUISA PURA E APLICADA. 
   
   SUGESTÃO:06833 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE QUE A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA POSSA DETERMINAR SEU  
DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO, OBSERVADA SUA FUNÇÃO SOCIAL E POLÍTICA,  
RESPEITADAS AS DIRETRIZES BÁSICAS FIXADAS EM LEI. 
   
   SUGESTÃO:07061 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE AS ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
   
   SUGESTÃO:07316 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
   
   SUGESTÃO:08321 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   SUGERE SEJA OBRIGAÇÃO DA UNIÃO INCENTIVAR E PROMOVER O  
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, SEM PREJUÍZO DA INICIATIVA  
PRIVADA. 
   
   SUGESTÃO:08653 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO  
PAÍS, A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO, O USO DOS  
RECURSOS NATURAIS E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:08697 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE O INCENTIVO À PESQUISA E AO ENSINO CIENTÍFICO E  
TECNOLÓGICO. 
   
   SUGESTÃO:08835 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO DESTINE ANUALMENTE PARTE ESTIPULADA DA RECEITA DE  
IMPOSTOS A PROGRAMAS DE PESQUISA, ASSIM COMO OS ESTADOS E MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:09134 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   SUGERE SEJA INCENTIVADO O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO  
PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES SOCIAIS, ECONÔMICAS, POLÍTICAS,  
CULTURAIS E AMBIENTAIS, DANDO-SE PRIORIDADE AO ESFORÇO PARA A  
COMPLETA INCORPORAÇÃO DOS MARGINALIZADOS À SOCIEDADE MODERNA. 
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   SUGESTÃO:09314 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO ESTABELEÇA POLÍTICA DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E  
TECNOLÓGICA, COMO BASE DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL NAS REFERIDAS  
ÁREAS. 
   
   SUGESTÃO:10174 DT REC:19/05/87 
Entidade:   

   ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SANTOS - SP 
ISRAEL ARON ZYLBERMAN - PRESIDENTE 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE VIDA POLÍTICA, EDUCAÇÃO, TRANSPORTE,  
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, ESTATAIS, MEIO AMBIENTE, ENTRE OUTRAS QUE  
ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:10639 DT REC:30/05/87 
Entidade:   

   SIND. ENG. EST. SP. DELEG. REG. S.J. DOS CAMPOS - SP 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP 
MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12200 UF: SP 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE GARANTA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
E MECANISMOS PARA O CONTROLE SOCIAL DA TECNOLOGIA, CONFORME  
PRINCÍPIOS E CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 4ª, 5ª, 9ª e 10ª reuniões da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
notas taquigráficas das audiências públicas realizadas, respectivamente, em 22, 23, 29 e 
30/04/1987, sobre ciência e tecnologia, seu desenvolvimento e financiamento, e sobre pesquisa 
tecnológica.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b   

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO - VIIIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º - O Estado promoverá o desenvolvimento científico e a autonomia 

tecnológica, atendendo as prioridades nacionais, regionais e locais, bem assim a 

difusão dos seus resultados, tendo em vista, a transformação da realidade brasileira 

de modo a assegurar a melhoria das condições de vida e de trabalho da população 

e do meio ambiente.  

§ 1º - É garantida liberdade de opção dos pesquisadores, instrumentada pelo 

incentivo à investigação, criatividade e invenção.  

§ 2º - É assegurado, na forma da lei, o controle pela sociedade, das aplicações da 

tecnologia.  

§ 3º - A pesquisa deve refletir seu compromisso com as prioridades regionais e 

locais, bem assim sociais e culturais, tendo em vista sobretudo, a realização do 

bem comum, o benefício da coletividade e a plena utilização de seus recursos 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b
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humanos-culturais.  

§ 4º - É garantida a propriedade intelectual, atendidos os interesses do 

desenvolvimento científico e tecnológico da nação. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 24.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 1º - O Estado promoverá o desenvolvimento científico e a capacitação 

tecnológica para assegurar a melhoria das condições de vida e de trabalho da 

população e a preservação do meio ambiente.  

§ 1º - A pesquisa promovida pelo Estado, refletirá prioridades nacionais, regionais, 

locais, sociais e culturais.  

§ 2º - A lei garantirá a propriedade intelectual. 

 

Consulte, na 17ª reunião da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da 

Comunicação, a votação do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/06/1987, Supl. 85, a 

partir da p. 127.  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b 

 

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: 21.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 28 (Art. 1ºb) - O Estado promoverá o desenvolvimento científico, a autonomia e 

a capacitação tecnológica, para assegurar a melhoria das condições de vida e de 

trabalho da população e a preservação do meio ambiente.  

§ 1º - A pesquisa promovida pelo Estado refletirá prioridades nacionais, regionais, 

locais, sociais e culturais.  

§ 2º - A lei garantirá a propriedade intelectual e industrial. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 27.  

(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. O presidente da Comissão enviou os dois textos à 

Comissão de Sistematização, conforme volume 206, disponível em:  

Anteprojeto da Comissão - 

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

206.pdf 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8b
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
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Consulte na 5ª reunião extraordinária da Comissão da Família, da Educação, 

Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação as discussões e 

votações do Substitutivo do Relator, publicado no Diário da Assembleia Nacional 

Constituinte de 4/8/1987, Supl. 114, a partir da p. 172.  

Disponível em: https://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. 400 - O Estado promoverá o desenvolvimento científico, a autonomia e a 

capacitação tecnológica, para a garantia da soberania da Nação e a melhoria das 

condições de vida e de trabalho da população e a preservação do meio ambiente.  

§ 1º - A pesquisa refletirá interesses nacionais, regionais, locais, sociais e culturais, 

assegurada a autonomia da pesquisa científica básica.  

§ 2º - A lei garantirá a propriedade intelectual.  

§ 3º - É assegurada pelo Estado, na forma da lei, aplicação das normas brasileiras, 

da metrologia legal e da certificação da qualidade, visando à proteção do 

consumidor e do meio ambiente e à exploração adequada dos recursos nacionais.  

§ 4º - O compromisso do Estado com a ciência e a tecnologia deverá assegurar 

condições para a ampliação e a plena utilização da capacidade técnico-científica 

instalada no País. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 25.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 395 - O Estado promoverá o desenvolvimento científico, a autonomia e a 

capacitação tecnológica, para a garantia da soberania da Nação e a melhoria das 

condições de vida e de trabalho da população e a preservação do meio ambiente.  

§ 1º - A pesquisa refletirá interesses nacionais, regionais, locais, sociais e culturais, 

assegurada a autonomia da pesquisa científica básica.  

§ 2º - A lei garantirá a propriedade intelectual.  

§ 3º - É assegurada pelo Estado, na forma da lei, aplicação das normas brasileiras, 

da metrologia legal e da certificação da qualidade, visando à proteção do 

consumidor e do meio ambiente e à exploração adequada dos recursos nacionais.  

§ 4º - O compromisso do Estado com a ciência e a tecnologia deverá assegurar 

condições para a ampliação e a plena utilização da capacidade técnico-científica 

instalada no País. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 64.  

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

 

FASE N – Primeiro Art. 288 - O Estado promoverá o desenvolvimento científico, a autonomia e a 

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

capacitação tecnológicas. 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 246 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

autonomia e a capacitação tecnológicas, e a pesquisa científica básica. 

 

Destaque apresentado nº 0941/87, referente à Emenda nº 1P05663.  

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

partir da p. 2244. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 253. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

autonomia e a capacitação tecnológicas, e a pesquisa científica básica.  

§ 1º A pesquisa científica básica, desenvolvida com plena autonomia, receberá 

tratamento prioritário do Poder Público.  

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á para a solução dos grandes problemas 

brasileiros em escala nacional e regional.  

§ 3º O compromisso do Estado com a ciência e a tecnologia deverá assegurar 

condições para a valorização dos recursos humanos nelas envolvidos e para a 

ampliação, plena utilização e renovação permanente da capacidade técnico-

científica instalada no País. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 249. 

 

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

substitutivo do art. 253 e seguintes, Cap. III, Tít. VIII, do Projeto (art. 249 e 

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

 

Requerimento de destaque nº 1900, referente à Emenda nº 00634. A emenda foi 

aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/05/1988, a partir da 

p. 10713. 

 

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

2º) 

Art. 221. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e capacitação tecnológicas.  

§ 1º A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo 

em vista o bem público e o progresso das ciências.  

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 

problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 

                                                      
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/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/249anc25mai1988.pdf
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regional.  

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 

pesquisa e tecnologia e concederá aos que delas se ocupem meios e condições 

especiais de trabalho.  

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 

tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos 

humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao 

empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 

resultantes da produtividade do seu trabalho.  

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

Requerimento de reunião de emendas e destaques. Foi aprovada a transferência 

de parágrafo do § do artigo 215 para o artigo 221 (a referência é o projeto B). 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 31/08/1988, a partir da 

p. 13807. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 217. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e capacitação tecnológicas.  

§ 1º A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo 

em vista o bem público e o progresso das ciências.  

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 

problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 

regional.  

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 

pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições 

especiais de trabalho.  

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 

tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos 

humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao 

empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 

resultantes da produtividade de seu trabalho.  

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 

orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 

tecnológica. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

Na Comissão de Redação, houve renumeração de artigos. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e a capacitação tecnológicas.  

§ 1º A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo 

em vista o bem público e o progresso das ciências.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/304anc31ago1988.pdf
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§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 

problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 

regional.  

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 

pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições 

especiais de trabalho.  

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 

tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos 

humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao 

empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 

resultantes da produtividade de seu trabalho.  

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 

orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 

tecnológica. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

caput, conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 167. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00020 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:   

   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 1o. o seguinte  
parágrafo que passa a ser o 1o., renumerando-se os  
demais:  
"§ 1o. A lei disporá sobre a criação de uma  
empresa pública destinada a produção científica e  
tecnológica de ponta, a ser transferida para as  
empresas estatais e as de capital nacional." 
Justificativa: 

A idéia proposta é para favorecer o aparecimento de uma grande “holding" na área científica e tecnológica, com 
o objetivo de transferir a "tecnologia de ponta" para as indústrias nacionais. De outra forma, esta empresa 
economizaria recursos de muitas empresas estatais e privadas que têm seus institutos e centros de pesquisa 
voltados para um único setor.  
Um exemplo é a Informática que necessita de centros com pesquisa intensiva para romper o atraso e a distância 
tecnológica dos países ricos e desenvolvidos, incentivando a tecnologia nitidamente nacional, o mesmo se dá 
para romper o atraso, na produção de remédios com tecnologia nacional, o que nos permitirá produzir os 
medicamentos básicos e distribui-los a baixo custo ou gratuitamente à população carente. 

                                                      
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 
 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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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A importância dessa vastíssima parcela do território nacional, cuja população sempre debateu com a falta de 
estrutura mínima, em todos os setores, justifica o preceito que se pretende incluir no novo texto constitucional.  
Trata-se de uma região de extraordinários recursos naturais cuja exploração exige direcionamento severo com 
relação à preservação do meio ambiente. Por outro lado, com a construção da Belém-Brasília, Transamazônica e 
da BR-364, se constituiu na grande fronteira migratória procedente da região Centro-Sul do País. E se tratando 
de uma região totalmente virgem, os custos referentes a assentamentos rurais, bem como a organização de 
núcleos rurais agrícolas e urbanos ou a ampliação das cidades existentes exige toda uma infraestrutura que não 
possuía antes, razão porque tudo está por fazer e construir.  E esse movimento migratório através das vias de 
penetração citadas constitui uma descompressão social para as áreas urbanas e periferia da região centro-sul do 
País e ao mesmo tempo o crescimento demográfico que atinge percentuais de até mais de 20% ao ano. Como já 
está acontecendo em Rondônia e Acre, fronteira migratória da BR 364, exige maiores inserções de capital para 
atender essa demanda da migração interna e mais, apenas para exemplificar, basta que se faça a comparação 
do mapa rodoviário de qualquer dos Estados da região Centro-Sul e até mesmo do Nordeste do País com 
algumas das unidades da federação, citadas, da Região Amazônica, para se ter a idéia da disparidade 

monstruosa em termo de investimentos rodoviários nessas respectivas áreas.  
Parecer:   

   Não acolhida por promover indesejada concentração em uma única empresa de produção tecnológica 
   
   EMENDA:00069 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   

   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   

   Dê-se ao caput do art. 1o. do Capítulo da  
"Ciência e Tecnologia" a seguinte redação:  
"O Estado promoverá o desenvolvimento  
científico e tecnológico ........................  
meio ambiente." 
Justificativa: 

Entendemos que o objetivo maior, primordial, é conseguirmos o pleno desenvolvimento tecnológico. A 
autonomia, tal como a concebemos, há de representar, num segundo estágio, o aperfeiçoamento desse 
desenvolvimento, sem que isso importe em restrição à moderna tecnologia, qualquer que seja a sua origem.  
Parecer:   

   Acolhida na intenção. 
   
   EMENDA:00078 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   

   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   

   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão da  
Ciência e Tecnologia e da Comunicação.  
Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação:  
"Art. 1o. - ................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. A pesquisa deve refletir seu  
compromisso com as prioridades nacionais, tendo em  
vista, sobretudo, a realização do bem comum, o  
benefício da coletividade e a plena utilização de  
seus recursos humanos-culturais.  
§ 4o. ........................................" 
Justificativa: 

O desenvolvimento científico brasileiro atinge, nos dias atuais, nível extremamente elevado e complexo, 
abrangendo um amplo espectro de atividades científicas, as quais se desenvolvem nos diversos centros de 
pesquisa do País. Desta maneira, é obtida uma razoável homogeneidade no conhecimento científico em toda a 
Nação, em que pese ser a sua aplicação, decorrentes de fatores econômicos, mais efetiva nas Regiões Sul e 
Sudeste. Assim, deve ser evitado a regionalização de pesquisa, pois esses fatores econômicos poderão alterar o 
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equilíbrio hoje existente no conhecimento científico brasileiro. Ademais, as prioridades nacionais não inibem as 
pesquisas de caráter regional e local. 
Parecer:   

   Acatado parcialmente pois apresentamos redação incluindo o termo nacional. 
   
   EMENDA:00084 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   Modifique-se a redação do artigo 1o. do  
anteprojeto para a seguinte:  
"Art. 1o. O Estado fomentará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica, bem assim a difusão dos seus  
resultados, tendo em vista a obtenção de adequado  
grau de autonomia decisória e a transformação da  
realidade brasileira, de modo a assegurar a  
melhoria das condições de vida e de trabalho da  
população e do meio-ambiente.  
§ 1o. É garantida liberdade de atuação dos  
pesquisadores, instrumentada pelo incentivo à  
investigação, criatividade e invenção.  
§ 2o. Fica assegurado, na forma que a lei  
ordinária estabelecer, o controle, pela sociedade,  
das aplicações da tecnologia.  
§ 3o. A pesquisa deve refletir seu  
compromisso com a Nação, tendo em vista,  
sobretudo, a realização do bem comum.  
§ 4o. A lei assegurará aos autores de  
inventos industriais tecnológicos, privilégio  
temporário para sua utilização, bem como a  
propriedade de obras tecnológicas de caráter  
utilitário, das marcas de indústria e comércio e a  
exclusividade do nome comercial.  
§ 5o. Aos autores de obras literárias,  
artísticas e científicas pertence o direito  
exclusivo de utilizá-las. Esse direito é  
transmissível, por herança, pelo tempo que a lei  
fixar". 
Justificativa: 

A presente emenda objetiva mudar, parcialmente a redação do artigo 1º do anteprojeto e acrescer a ele mais um 
parágrafo. 
No “caput” da redação original, procuro substituir a palavra “promoverá” por “fomentará” vez que, no meu 
modesto entendimento, o Estado não promove o desenvolvimento científico e sim procura fomentá-los. No mais, 
procuro suprimir a expressão “atendendo as prioridades nacionais, religiosas e locais”, já que, ao contrário de 
atingir o objetivo perseguido, por admitir interpretação dúbia, data vênia, não pode figurar no texto constitucional.  
No que pertine ao §1º, a emenda visa somente substituir a palavra “opção” por atuação, que em apare4ce mais 
genérica e motivadora do espírito de criatividade que perseguimos visando as autonomias tecnológicas e 
científicas.  
No que toca o § 2º, pela conotação democrática que ele encerra, com normas específicas e detalhadas que 
devem ser fixadas, achei por bem sugerir que elas sejam estabelecidas em lei ordinária e não pela lei ordinária.  
No que diz respeito ao § 3º, procurei tão somente sintetizá-lo, com o mesmo conteúdo.  
No que se refere ao § 4º, a matéria é extremamente delicada, já que a propriedade intelectual diz respeito a 
obras utilitárias (propriedade industrial) ou a obras literárias, artísticas e científicas. Tanto no primeiro como no 
segundo caso, há regimes jurídicos e compromissos internacionais, constantes de convenções, que devemos 
respeitar. Por tudo isso, com uma redação que me parece mais pertinente, entendo que o seu conteúdo deve ser 
regulamentado pela legislação ordinária. Na sequência, com a proposta do § 5º, viso assegurar aos autores de 
obras literárias, artísticas e científicas o direito exclusivo de utilizá-las, deixando, entretanto, que a transmissão, 
por herança, seja regulada pela lei, no que diz respeito ao tempo.   
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Parecer:   

   Acolhida parcialmente com algumas alterações de redação. 
   
   EMENDA:00087 NÃO INFORMADO 
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:   

   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   

   Art. 1o. O Estado promoverá o desenvolvimento  
científico e a autonomia tecnológica, atendendo as  
prioridades nacionais, regionais e locais, bem com  
a difusão dos seus resultados, na forma da lei,  
tendo em vista transformação da realidade  
brasileira de modo a assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população.  
§ 1o. É garantida a propriedade intelectual,  
atendidos os interesses do desenvolvimento  
científico e tecnológico da Nação.  
§ 2o. Lei complementar disporá sobre o  
assunto. 
Justificativa: 

O texto original está bastante detalhista, a partir de uma realidade passível de transformação o que, quando 
ocorrer torna o artigo constitucional sem razão de ser.  Portanto, a inclusão da lei complementar dará mais 
flexibilidade ao assunto. 
 
   
   EMENDA:00089 NÃO INFORMADO 
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:   

   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 3o. do artigo 1o.:  
§ 3o. A pesquisa promovida pelo Estado deve  
refletir seus compromissos com as prioridades  
nacionais, regionais e locais, bem assim sociais e  
culturais, tendo em vista sobretudo, a realização  
do bem comum, o benefício da coletividade e a  
plena utilização de seus recursos humanos e culturais. 
Justificativa: 

Foram acrescentadas as palavras "promovida pelo Estado" para evitar o estabelecimento implícito do princípio 
de que o Estado deva interferir e controlar até no objeto da pesquisa conduzida com recursos não 
governamentais. 
   
   EMENDA:00094 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:   

   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   

   Suprimir o parágrafo 1o. do artigo 1o. 
Justificativa: 

A liberdade de opção dos pesquisadores não é assegurada pelo texto constitucional, mas pelo regime político e 
pelo caráter pluralista da sociedade em que eles atuam. 
Parecer:   

   Não acatada pois é fundamental garantir-se constitucionalmente a liberdade de opção dos pesquisadores. 
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   EMENDA:00096 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:   

   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   

   Suprimir o parágrafo 2o. do artigo 1o. 
Justificativa: 

O controle da sociedade sobre as aplicações da tecnologia é assegurado pela competência do Congresso de 
fazer Leis. Da forma como está redigido o parágrafo, fica estabelecido o princípio de que toda a aplicação da 
tecnologia deva ser controlada pela sociedade.  
Ora, as aplicações da tecnologia permeiam toda e qualquer atividade do homem, de forma que o princípio 
suprimido implicaria na aceitação da tese de que é desejável o controle da sociedade sobre toda e qualquer 
atividade do homem, o que é, no mínimo, extremamente discutível.  
 
Parecer:   

   Rejeitado pois a tendência mundial é a de se buscar formas de evitar os efeitos nocivos das novas tecnologias. 
   
   EMENDA:00098 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   

   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao artigo 1o. do Anteprojeto:  
"Artigo. 1o. O Estado promoverá o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população e a  
preservação do meio ambiente. 
Justificativa: 

Substituiu-se a expressão autonomia tecnológica por capacitação tecnológica pois capacitação tecnológica 
subentende a capacidade de decidir internamente que tecnologia utilizar, absorver, obter, sem o risco de 
interpretação isolacionista ou xenófoba que a palavra autonomia suscita. 
A redação proposta pelo anteprojeto pretende assegurar o desenvolvimento científico e tecnológico mas, pela 
sua forma, acaba tolhendo as iniciativas, revelando-se dirigista, O excessivo detalhamento não atende o caráter 
geral que devem ter as normas constitucionais, tornando-as transitórias e passíveis de rápida obsolescência, 
fundamentalmente por fatores conjunturais. 
A liberdade de opção dos pesquisadores não é assegurada pelo texto constitucional, mas pelo regime político e 
o caráter da própria sociedade em que eles atuam. De outro lado, o controle da sociedade sobre as aplicações 
tecnológicas deve ser exercido através do Congresso Nacional e do Poder Público. A lei, caso a caso, pode 
estabelecer o grau e a oportunidade de controle sobre a aplicação da tecnologia. 
As peculiaridades locais e regionais devem ser determinantes na distribuição dos recursos para a pesquisa 
científica e tecnológica, mas nunca fatores de orientação dessa atividade, cujos objetivos devem e realmente são 
bem mais amplos. 
   A propriedade intelectual é obviamente do autor e como tal está sendo tratada na Subcomissão competente.  
Parecer:   

   Acatado porém com redação mais abrangente. 
   
   EMENDA:00101 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   

   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao artigo 1o. do anteprojeto:  
"Art. 1o. O Estado promoverá o  
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desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população e a  
preservação do meio ambiente.  
§ 1o. A pesquisa promovida pelo Estado deve  
refletir seus compromissos com as prioridades  
regionais e locais, bem assim sociais e culturais,  
tendo em vista sobretudo, a realização do bem  
comum, o benefício da coletividade e a plena  
utilização de seus recursos humano-culturais.  
§ 2o. É garantida a propriedade intelectual,  
podendo esta ser desapropriada na forma da lei,  
mediante justa compensação, quando do interesse do  
desenvolvimento científico e tecnológico da  
Nação." 
Justificativa: 

A supressão dos parágrafos lº e 2º do texto do anteprojeto decorrem de que no lº garante-se uma liberdade de 
opção aos pesquisadores sem contrapartida de obrigações pela promoção Estatal. 
No 2º parágrafo era estabelecido o princípio de que toda aplicação da tecnologia deva ser controlada pela 
sociedade. Ora, as aplicações da tecnologia permeia toda e qualquer atividade do homem, de forma que o 
princípio suprimido implicaria na aceitação da tese de que é desejável o controle da sociedade sobre toda e 
qualquer atividade do homem, o que é, no mínimo, extremamente discutível. 
No caput substituiu-se a expressão autonomia tecnológica por capacitação tecnológica pois capacitação 
tecnológica subentende a capacidade de decidir internamente que tecnologia utilizar, absorver, obter, sem o 
risco de interpretação isolacionista ou xenófoba que a palavra autonomia suscita. 
Foram acrescentadas as palavras "promovida pelo Estado" para evitar o estabelecimento implícito do princípio 
de que o Estado deva interferir e controlar até no objeto da pesquisa conduzida com recursos não 
governamentais. 
A modificação proposta evita a perda de garantia da propriedade intelectual decorrente da forma genérica e 
indefinida como se restringiu este direito no projeto da relatora. 
O texto modificado estabelece qual a única forma de restrição permitida que é a desapropriação da propriedade 
intelectual mediante justa compensação. 
Parecer:   

   O caput foi acolhido no mérito, porém foi dado redação mais abrangente. 
   
   EMENDA:00121 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   

   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva do artigo 1o. e parágrafo  
3o. da Ciência e Tecnologia que passarão a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 1o. O Estado fomentará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica, bem como a difusão de seus  
resultados, tendo em vista a obtenção de autonomia  
decisória e a transformação da realidade  
brasileira de modo a assegurar a melhoria das  
condições de vida e do trabalho da população e do  
meio ambiente.  
§ 3o. A pesquisa deverá refletir seu  
compromisso com a Nação, visando sobretudo a  
realização do bem comum." 
Justificativa: 

A política de desenvolvimento científico e tecnológico deve objetivar assegurar à sociedade, grau adequado de 
autonomia decisória, e para tanto, faz-se necessária a adoção de uma política de desenvolvimento global, com 
vistas a permitir o avanço natural das regiões onde a atividade científica e tecnológica se manifeste ou apresente 
campo próprio de ocorrência.  
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Desta forma, entendemos que expressões contidas no caput do artigo 1º e no § 3º do Anteprojeto, voltadas para 
as prioridades Nacionais, Regionais e locais, constituem um amarramento ao desenvolvimento tecnológico de 
determinadas regiões. 
Parecer:   

   Acatado parcialmente sendo dado nova redação ao artigo 1o., porém o parágrafo 3o. não foi suprimido. 
   
   EMENDA:00126 NÃO INFORMADO 
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:   

   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   

   Propõe nova Redação no art. 1o., parágrafos  
1o., 2o. e 3o. do Capítulo de Ciência e Tecnologia.  
"Art. 1o. A capacitação científica e  
tecnológica nacional constitui um dos principais  
meios para atingir os objetivos de promoção do  
desenvolvimento econômico e social e garantia da  
soberania nacional. Ao Estado incumbem  
responsabilidades de garantir e promover a  
capacitação científica e tecnológica nacional, com  
a participação de outros segmentos da sociedade.  
§ 1o. É assegurado, na forma da lei, o  
controle pela sociedade, das aplicações da ciência  
e da tecnologia.  
§ 2o. As atividades científicas e  
tecnológicas devem refletir o compromisso com a  
realização dos objetivos e prioridades nacionais.  
§ 3o. É garantida a liberdade de pesquisa  
científica." 
Justificativa: 

A Emenda apresenta de forma mais percuciente a importância da capacitação científica e tecnológica para o 
desenvolvimento do país, explicitando mais claramente a responsabilidade do Estado neste processo e as 
salvaguardas ã que a sociedade deve submeter o processo de capacitação. 
 
   EMENDA:00132 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:   

   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   

   Emenda Modificativa do § 1o. do Art. 1o. - Da  
Ciência e Tecnologia.  
Onde se lê:  
"É garantida a liberdade de opção dos  
pesquisadores..."  
Leia-se:  
"É garantida a liberdade de atuação dos  
pesquisadores" 
Justificativa: 

A expressão "liberdade de opção", nada significa; faz-se, portanto, necessária, a garantia da liberdade de 
atuação que é o exercício de fato e de direito da materialização da pesquisa de acordo com a vontade do 
pesquisador. 
Parecer:   

   Rejeitada. Mantida a redação original 
   
   EMENDA:00159 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Suprima-se o § 1o. do artigo 1o. 
Justificativa: 

As atividades científicas e tecnológicas devem refletir, não só a opção pessoal do pesquisador mas, 
fundamentalmente, subordinar-se aos objetivos e providências nacionais. 
Parecer:   

   Não acatado. 
   
   EMENDA:00161 APROVADA 
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:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao caput do artigo 1o. a seguinte redação:  
"Artigo 1o. A capacitação científica e  
tecnológica nacional constitui um dos principais  
meios para atingir os objetivos de promoção do  
desenvolvimento econômico e social e garantia da  
soberania nacional. Ao Estado incumbe  
responsabilidades de garantir e promover a  
capacitação científica e tecnológica nacional, com  
a participação de outros segmentos da sociedade." 
Justificativa: 

A redação nos parece mais adequada por formular um princípio geral e, posteriormente, definir as 
responsabilidades do Estado para com a capacitação científica e tecnológica nacional. 
Parecer:   

   Acatado no mérito. 
   
   EMENDA:00166 NÃO INFORMADO 
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:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Suprima-se o § 4o. do artigo 1o. 
Justificativa: 

Não há necessidade de descermos a níveis em que a legislação complementar ou ordinária pode definir certos 
conceitos. Este o motivo da exclusão. 
   
   EMENDA:00179 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   

   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   

   Emenda modificativa ao artigo 1o.  
Onde se lê:  
"Art. 1o. O Estado promoverá o desenvolvimento  
científico e a autonomia tecnológica, atendendo as  
prioridades nacionais, regionais e locais, bem  
assim a difusão dos seus resultados, tendo em  
vista, a transformação da realidade brasileira de  
modo a assegurar a melhoria das condições de vida  
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e de trabalho da população e do meio ambiente.  
§ 1o. É garantida liberdade de opção dos  
pesquisadores, instrumentada pelo incentivo à  
investigação, criatividade e invenção.  
§ 2o. É assegurado, na forma da lei, o  
controle pela sociedade, das aplicações da  
tecnologia.  
§ 3o. A pesquisa deve refletir seu  
compromisso com as prioridades regionais e locais,  
bem assim sociais e culturais, tendo em vista,  
sobretudo, a realização do bem comum, o benefício  
da coletividade e a plena utilização de seus  
recursos humano-culturais.  
§ 4o.É garantida a propriedade intelectual,  
atendidos os interesses do desenvolvimento  
científico e tecnológico da Nação."  
Leia-se:  
"Art. 1o. O Estado incentivará o  
desenvolvimento científico e tecnológico, visando  
a atender às necessidades nacionais, regionais e  
locais, e promoverá a difusão de seus resultados.  
§ 1o. É garantida a liberdade de pesquisa,  
incentivando-se a investigação, criatividade e  
inventividade em todos os campos do conhecimento  
humano.  
§ 2o. É garantida a propriedade de produção  
intelectual, na forma da lei." 
Justificativa: 

O substitutivo visa a explicitar o verdadeiro papel do Estado na área da ciência e tecnologia, que é o de 
incentivador e não o de promotor, promovendo no entanto a difusão dos resultados da pesquisa patrocinada com 
recursos públicos a todos os setores interessados da economia. 
Os parágrafos 2º e 3º foram suprimidos para conter o avanço da estatização e a ingerência do Estado sobre a 
produção intelectual. 
No parágrafo 4º mantem-se a propriedade da produção intelectual, deixando-se a legislação ordinária a 
regulamentação da forma e da extensão da participação do autor, quando a produção intelectual for patrocinada 
por terceiros, como no caso das empresas. 
Parecer:   

   Acolhida parcialmente quanto ao mérito, porém com nova redação. 
   
   EMENDA:00191 NÃO INFORMADO 
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:   

   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda modificativa ao anteprojeto de  
relatório, no Capítulo "Da Ciência e Tecnologia".  
"Substituir a expressão "O Estado promoverá"  
por "O Estado assegurará".  
Ao § 2o., do artigo 1o.  
Substituir a expressão "o controle pela  
sociedade" por "o controle pelo Congresso  
Nacional". 
Justificativa: 

Ao Estado cabe, obrigatoriamente, em um regime democrático, assegurar o desenvolvimento científico e 
tecnológico da sociedade, emprestando-lhe, sem demasiada interferência, todos os meios ao seu alcance para a 
consecução de tal objetivo. Não cabe, pois, ao Estado, em contrapartida, a promoção da mencionada tarefa.  
A sociedade possui muitos segmentos, uns mais ativos, outros menos. Dentre os primeiros estão alojadas 
minorias atuantes e militantes que poderiam, com certeza, controlar a sua vontade, as aplicações de tecnologia. 
O Congresso Nacional é o órgão representativo legitimando pela sociedade que resume, sem dúvidas, 
materialmente, as condições ideias para executar aludido controle em seu nome.  
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   EMENDA:00209 NÃO INFORMADO 
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:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 1o. o § 5o.:  
"§ 5o. Lei Complementar disporá sobre plano  
de desenvolvimento de Ciência e Tecnologia,  
destinando percentual mínimo do orçamento fiscal  
da União, a ser aplicado na implementação, das  
ações nele previstas." 
Justificativa: 

Urge que a União, juntamente com os Estados, Territórios, Distrito Federal, e Municípios, promova o 
desenvolvimento das ciências e o progresso tecnológico do País, difundindo os conhecimentos científicos e 
tecnológicos e zelando pelo acervo gerado pelas instituições de pesquisa, com o objetivo de garantir o 
conhecimento da nossa realidade, a autonomia tecnológica, o desenvolvimento econômico e as condições de 
vida da população. 
Este parágrafo pretende garantir recursos para que o referido Artigo possa atingir seus objetivos.  
 
   
   EMENDA:00223 APROVADA 
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:   

   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   

   "Art. 1o. O Estado promoverá o  
desenvolvimento científico e a autonomia  
tecnológica, atendendo as prioridades nacionais,  
regionais e locais, bem como a difusão dos seus  
resultados, na forma da lei tendo em vista, a  
transformação da realidade brasileira de modo a  
assegurar a melhoria das condições de vida e de  
trabalho da população.  
§ 1o. É garantida a propriedade intelectual,  
atendido os interesses do desenvolvimento  
científico e tecnológico da Nação.  
§ 2o. Lei Complementar disporá sobre o  
assunto." 
Justificativa: 

O texto original está bastante detalhista, a partir de uma realidade passível de transformação o que, quando 
ocorrer torna o artigo constitucional sem razão de ser. Por tanto, a inclusão da lei complementar dará mais 
flexibilidade ao assunto. 
Parecer:   

   Acatado no mérito, com redação diferente. 
   
   EMENDA:00230 APROVADA 
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:   

   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   

   "Artigo 1o. O Estado promoverá o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população e a  
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preservação do meio ambiente.  
§ 1o. A pesquisa promovida pelo Estado,  
refletirá prioridades nacionais, regionais,  
locais, sociais e culturais.  
§ 2o. A lei garantirá a propriedade  
intelectual”. 
Justificação: 

A rigor é mantido o espírito do Relatório, tornando a redação mais concisa. Resta aprimorado o texto. 
Parecer:   

   Acatada no mérito, porém com melhor redação. 
   
   EMENDA:00236 APROVADA 
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:   

   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   

   Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional, na parte relativa à Ciência e  
Tecnologia, o seguinte dispositivo:  
"Art. As empresas que atuem nos setores  
básicos da economia, bem como na exploração das  
fontes de energia e dos serviços públicos,  
reservarão uma parcela de seus resultados  
financeiros para a formação de fundos de pesquisa  
destinados ao desenvolvimento científico e  
tecnológico de suas áreas de atuação específicas e  
afins.  
§ 1o. As empresas públicas, estatais e de  
economia mista e fundações aplicarão,  
obrigatoriamente, não menos do que 5% (cinco por  
cento) dos seus lucros na manutenção de fundos de  
pesquisa.  
§ 2o. Na alocação de tais recursos, dar-se-á  
preferência a universidades, instituições de  
pesquisa e congêneres, localizadas nas  
proximidades dos estabelecimentos empresariais.  
§ 3o. O acervo de conhecimentos e aportes  
científicos e tecnológicos resultantes das  
pesquisas realizadas com os fundos empresariais  
incorporar-se-á ao patrimônio nacional." 
Justificativa: 

A soberania e o bem-estar do povo brasileiro dependem em grande parte, do desenvolvimento de sua ciência e 
tecnologia. Tal desenvolvimento se dá somente através da pesquisa, seja ela básica ou aplicada. Os próprios 
estabelecimentos empresariais usufruem indiretamente de tal desenvolvimento, devendo, assim, contribuir para 
o mesmo. 
Por outro lado, com chegada da Revolução Tecno-científica torna-se indispensável ao Brasil tal desenvolvimento 
como forma de assegurar uma participação soberana e igualitária no comércio internacional e no controle da 
ciência e tecnologia.  
Parecer:   

   Acatado no mérito, porém a nova redação do art. 8o. não incorpora a idéia do fundo de pesquisa, mas garante 
os recursos para a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico. 
   
   EMENDA:00257 APROVADA 
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:   

   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   

   Dê-se ao caput do Artigo 1o.:  
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"Artigo 1o. O Estado promoverá a capacitação  
científica e tecnológica, atendendo as prioridades  
nacionais, regionais e locais, bem assim a difusão  
dos seus resultados, tendo em vista, a  
transformação da realidade brasileira de modo a  
obter adequado grau de autonomia decisória a  
assegurar a melhoria das condições de vida e de  
trabalho da população e do meio ambiente." 
Justificativa: 

A sugestão visa melhorar a definição do compromisso do Estado na promoção do desenvolvimento cientifico e 
tecnológico da Nação. 
Parecer:   

   Aceita. A redação proposta é mais abrangente; exclui "autonomia tecnológica", deslocando para outra parte do 
caput como "autonomia decisória". 
   
   EMENDA:00258 APROVADA 
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:   

   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   

   Incluir ou alterar no Artigo 1o., os seguintes parágrafos:  
"§ A lei assegurará aos autores de inventos  
industriais privilégio temporário para sua  
utilização, bem como propriedade das obras  
tecnológicas de caráter utilitário, das marcas de  
indústria e comércio, subordinando-os aos  
interesses do desenvolvimento nacional.  
§ As atividades científicas e tecnológicas  
devem refletir o compromisso com a realização dos  
objetivos e prioridades nacionais, regionais e  
locais, bem assim sociais e culturais, tendo em  
vista sobretudo, a realização do bem comum, o  
benefício da coletividade e a plena utilização de  
seus recursos humanos-culturais." 
Justificativa: 

Ambos os parágrafos têm em vista melhor conceituar os direitos e compromissos daqueles que trabalham e 
operam para o desenvolvimento cientifico e tecnológico no Brasil. A primeira delas trata dos direitos de autor 
para a questão dos inventos e descobertas no âmbito do desenvolvimento tecnológico. A sugestão seguinte 
define os limites para a liberdade de pesquisa, vinculando-a aos objetivos e prioridades nacionais, regionais e 
locais.  
Parecer:   

   Acatamos as propostas apresentadas que melhoram e completam o artigo 1o. do anteprojeto. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00020 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:   

   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   

   Da Ciência, da Tecnologia e da Comunicação:  
Acrescenta os seguintes artigos, que passam a  
ser, respectivamente, o 1o e o 2o, suprimindo-se o  
atual artigo 1o e renumerando-se o atual artigo 2o:  
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Cabe ao Estado criar as condições humanas e  
os meios institucionais para o fomento da pesquisa  
científica básica e de suas aplicações práticas.  
§ 1o - A autonomia do desenvolvimento  
econômico prende-se ao grau de autonomia do  
conhecimento científico e tecnológico. O Estado  
deve expandir simultaneamente a pesquisa  
científica básica e a pesquisa tecnológica, para  
que sejam superados dependência econômica, o  
atraso cultural e a dominação tecnológica externa.  
§ 2o - A liberdade do pensamento inventivo na  
ciência e na tecnologia subordina-se a valores  
universais, mas ele não pode nem deve descurar o  
compromisso dos investigadores e dos técnicos de  
alto nível com as soluções dos problemas nacionais  
e dos dilemas humanos da sociedade brasileira.  
§ 3o - Fica garantido o acesso amplo e  
gratuito à informação produzida por órgãos  
oficiais, sobretudo no campo dos dados  
estatísticos de uso técnico e científico, no  
interesse das investigações realizadas na  
Universidade e nos Institutos de Pesquisa, ou por  
pesquisadores isolados.  
Art. 2o - Para que se disponha de recursos  
suficientes, em escala nacional, o Estado  
promoverá destinações financeiras regulares às  
instituições públicas de ensino e pesquisa,  
sobretudo às Universidades e aos Institutos de  
Pesquisa Científica e Tecnológica.  
§ 1o - A União ampliará e reforçará a atuação  
organizada de seu sistema de apoio, fomento e  
financiamento dos projetos de pesquisa científica  
e tecnológica em todo o País, atribuindo aos  
pesquisadores a gestão daquele sistema.  
§ 2o - Os Estados destinarão 5% da receita de  
taxas e de impostos, inclusive resultantes de  
transferências, à criação, manutenção e expansão  
de Fundações de Amparo à Pesquisa Científica e  
Tecnológica, com o objetivo de eliminar causas e  
efeitos do eventual subdesenvolvimento econômico e  
sociocultural regional.  
§ 3o - As empresas públicas, estatais e de  
economia mista aplicarão, obrigatoriamente, não  
menos de 5% dos seus lucros na manutenção de  
fundos de pesquisas, destinados às agências  
federais e às fundações estaduais de amparo à  
pesquisa científica e tecnológica.  
§ 4o - As empresas privadas, interessadas no  
crescimento dessas agências e fundações, poderão  
destinar contribuições especiais aos fundos de  
pesquisa científica e tecnológica, obtendo como  
compensação, além do acesso aos conhecimentos  
produzidos, incentivos e isenções fiscais. 
Justificativa: 

O anteprojeto deixou de conferir à Ciência e à Tecnologia uma expressão específica, como fatores de criação de 
conhecimento original. O Brasil já alcançou uma posição de relativa importância nessa esfera, no âmbito da 
América Latina. Agora, impõe-se consolidar esse avanço e estabelecer normas constitucionais que orientem o 
reordenamento do sistema brasileiro de pesquisa científica e tecnológica. Somente por essa via poderemos 
alcançar perspectivas de novas conquistas, que consolidem o uso prático da ciência e a produção de tecnologias 
avançadas, capazes de servir como uma alavanca na autonomização econômica, social e cultural do País. 
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
Art. 1o. caput: acolhida quanto ao mérito.  
§1o.: acolhida no mérito na forma do §3o. do Art. 3o..  
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§2o. acolhida no mérito na forma do §1o. do Art. 1o.  
§3o.: atendida no mérito, com redação mais abrangente, no  
art. 7o. do substitutivo.  
Art. 2o.  
Caput: atendida no artigo 9o. e seu §1o.  
§1o. : não acolhida por tratar-se de matéria mais própria de legislação ordinária.  
§2o. e §3o.: atendida no mérito no §1o. do artigo 9o., eliminando-se a referência ao percentual fixo, por tratar-se 
de parâmetro que poderá sofrer variações no tempo.  
§4o.: atendida com redação mais abrangente no §2o. do art.9o. 
   
   EMENDA:00148 PREJUDICADA 
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:   

   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   

   Dê-se ao § 1o. do art. 1o. do Anteprojeto  
VIII-B, a seguinte redação:  
Art. 1o. ....................................  
§ 1o - A Lei disporá sobre a criação de uma  
empresa pública, destinada a promover a produção  
científica e tecnológica, dentro das prioridades  
nacionais, regionais, locais e sociais, a ser  
transferida para as empresas estatais e as de  
capital nacional. 
Justificativa: 

Como apresentado no anteprojeto, achamos muito vago, refletindo, mesmo, um princípio geral, dentro do quadro 
do desenvolvimento científico e da capacitação tecnológica.  
Pretendemos instrumentar o "processo" através da criação de uma empresa para pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico a ser utilizado por empresas estatais e de capital nacional, diminuindo a multiplicidade de institutos 
com finalidades paralelas. 
Parecer:   

   Prejudicada.  
A criação de empresas públicas é matéria afeta à Comissão da Ordem Econômica, que disciplina as formas de 
intervenção do Estado. 
   
   EMENDA:00204 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:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   CAPÍTULO ...  
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Substitutivo ao Art. 1o:  
A União, os Estados e os Municípios  
promoverão o desenvolvimento científico e a  
capacitação tecnológica nacional para assegurar a  
soberania, a ampliação do patrimônio cultural e o  
desenvolvimento sócio-econômico auto-sustentado da  
Nação, bem como a melhoria das condições de vida e  
de trabalho da população, preservação do meio-  
ambiente e o uso racional dos recursos naturais. 
Justificativa: 

A proposta de redação do Art. 1º do anteprojeto não expressa a totalidade das interrelações que a ciência e a 
tecnologia guardam com o plano desenvolvimento de uma Nação e de seu povo. 
Nem deixa explícita a complexidade e abrangência das responsabilidades da União, dos Estados e dos 
Municípios neste campo.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
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Aprovada em parte na forma do caput do Art. 1o. do Substitutivo, que contém os princípios gerais defendidos 
pelo autor. 
   
   EMENDA:00205 PREJUDICADA 
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:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   CAPÍTULO ...  
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Inclua-se no Art. 1o. um parágrafo com a  
seguinte redação:  
§ - É assegurada a participação da Sociedade  
na definição das políticas que nortearão a ação do  
Estado, no âmbito da Ciência e Tecnologia, nos  
fóruns de deliberação previstos por lei. 
Justificativa: 

A proposta da redação do anteprojeto não contempla a participação da sociedade na definição da Política 
Científica Tecnológica do Estado, o que se considera fundamental para atender os anseios democráticos da 
Nação. 
Parecer:   

   Prejudicada.  
A sociedade já pode se manifestar em diversas entidades e conselhos, criados por lei ordinária, e que são 
ouvidos pelo  Poder Executivo. 
   
   EMENDA:00216 PREJUDICADA 
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:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   CAPÍTULO ...  
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Inclua-se no Art. 1o. um parágrafo com a  
seguinte redação:  
§ - As entidades de representação dos  
segmentos sociais envolvidos no campo da Ciência e  
da Tecnologia terão assento, voz e voto nos fóruns  
de deliberação sobre a política, planos e  
programas que orientarão a atuação do Estado. 
Justificativa: 

A proposta de redação do anteprojeto não contempla a participação da sociedade na definição da política 
Científica e Tecnológica no Estado, o que se considera fundamental para atender aos anseios democráticos da 
Nação. 
Parecer:   

   Prejudicada.  
A sociedade já pode se manifestar em diversas entidades e  conselhos, criados por lei ordinária, e que são 
ouvidos pelo  Poder Executivo, a exemplo do CONIN. 
   
   EMENDA:00217 PREJUDICADA 
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:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   CAPÍTULO ...  
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
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Inclua-se no Art. 1o. um parágrafo com a  
seguinte redação:  
§ - Ao Poder Legislativo caberá a aprovação  
e o acompanhamento dos planos e programas que  
orientarão a atuação do Governo no campo do  
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Justificativa: 

É indispensável a participação do Poder Legislativo dos âmbitos Federal Estadual e Municipal na orientação da 
atuação dos Poderes Executivos correspondentes nesta matéria. 
Parecer:   

   Prejudicada.  
Outros capítulos da Constituição já prevêem o controle, pelo Poder Legislativo, do planejamento estatal, e a 
aprovação dos orçamentos anuais e plurianuais que orientam a política no campo da CT. 
   
   EMENDA:00219 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:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   CAPÍTULO ...  
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Inclua-se onde couber o seguinte Artigo:  
Art. - A União, os Estados e os Municípios,  
devem consultar a sociedade, através de suas  
entidades representativas, quando da implantação e  
expansão de inovações tecnológicas que provoquem  
impactos econômicos, sociais e ambientais, na  
forma de lei. 
Justificativa: 

O controle social das modificações geradas pela introdução de inovações tecnológicas se mostra cada vez mais 
indispensável, na medida em que interferem cada vez mais nas formas e condições de vida e de trabalho da 
população. 
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
Atendida no mérito na forma do Art. 1o. do Anteprojeto. Ao Congresso Nacional, cabe a decisão da autorização 
de novos processos tecnológicos e a sociedade já pode se manifestar em diversas entidades e Conselhos do 
Executivo. 
   
   EMENDA:00221 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:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   CAPÍTULO ...  
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Inclua-se onde couber o seguinte Artigo:  
Art. - As políticas industriais públicas  
privilegiarão os requerimentos do desenvolvimento  
científico e tecnológico da capacidade técnico-  
científica instalada no país. 
Justificativa: 

O compromisso da União dos Estados e dos Municípios com a autonomia tecnológica e o domínio do 
conhecimento científico deve estar expressa em todo o aspecto de sua atuação, sobretudo no que se refere à 
política industrial, entendida como o seu principal condicionante. 
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
Atendida no mérito (art. 1o. do Substitutivo). 
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   EMENDA:00414 PREJUDICADA 
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:   

   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   Suprima-se o Parágrafo 4o. do art. 1o. do  
anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia  
e da Comunicação. 
Justificativa: 

O § 4° e desnecessário e confuso. Implica no direito de impor aos pesquisadores programas de prioridades. Mas 
a quem cabe definir as prioridades? Ao governo federal, as Universidades, aos governos estaduais? No caso da 
pesquisa privada, cabe aos financiadores da pesquisa definir se querem pesquisa pura ou pesquisa aplicada, e 
em que proporções, não cabendo ao governo ditar-lhes prioridades.  
É preciso respeitar a liberdade do cientista na pesquisa pura ou abstrata, que pode não ter nenhuma relevância 
imediatamente detectável, mas que se adiciona ao patrimônio cultura do país e da humanidade.  
Parecer:   

   Prejudicada.  
Não existe §4o. no Art. 1o. do Anteprojeto. 
   
   EMENDA:00415 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:   

   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   Substitua-se o artigo 1o. e o parágrafo 1o.  
do anteprojeto pelo seguinte:  
"Art. 1o. - O Estado incentivará o  
desenvolvimento científico e a capitação  
tecnológica do setor privado, visando assegurar o  
aumento da produtividade e a melhoria da qualidade  
de vida dos cidadãos.  
§ 1o. - Os resultados da pesquisa promovida  
pelo Estado serão do domínio público, excetuando-  
se os programas voltados para a defesa e  
manutenção da soberania nacional." 
Justificativa: 

A proposta do anteprojeto traz explícita a ação do Estado como promotor do desenvolvimento científico e da 
capacitação translógica, e implicitamente, a ingerência do Estado no domínio da produção científica e 
tecnológica, na forma em que foi redigida. Por sua vez, o objetivo do desenvolvimento científico e da capacitação 
tecnológica está também apresentado de forma restritiva. Igualmente, o parágrafo primeiro não caracteriza o 
domínio público da pesquisa promovida pelo Estado e o seu destinatário precípuo que é o setor privado.  
A nova redação dada ao caput do Artigo 1° explicita a natureza acessória do Estado, como incentivador do 
processo de desenvolvimento científico e da capacitação tecnológica do setor privado, e a abrangência do 
objetivo do esforço de desenvolvimento que é a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, aí incluída a 
qualidade do meio ambiente e das condições de trabalho. No § 1° caracteriza-se o domínio público do resultado 
da ação do Estado no setor da ciência e tecnologia, executando-se obviamente os programas sensíveis voltados 
para a defesa e preservação da soberania nacional.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
O Art. 1o. já está atendido no mérito com redação mais abrangente. Quanto ao parágrafo 1o., ele deve 
estabelecer prioridades. O proposto pelo autor cabe à lei ordinária. 
   
   EMENDA:00439 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 
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Autor:   

   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   No caput do Art. 1o. do Anteprojeto da  
Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação, substitua-se a expressão"... "O Estado  
promoverá" .... pela expressão ..... ""O Estado  
incentivará" ...; e suprima-se o seu parágrafo 1o. 
Justificativa: 

A redação atual exagera a função voluntarista do Estado no desenvolvimento da pesquisa. Ao Estado cabe 
incentivar os pesquisadores que podem se situar em diferentes áreas: nos próprios departamentos do Estado, 
nas Universidades e laboratórios, nos centros privados de pesquisa e nos núcleos de pesquisa industrial e 
agrícola. A função do Estado deve ser incentivadora e indutora com um mínimo possível de intervenção direta.  
O parágrafo primeiro sanciona genericamente a intervenção de uma entidade abstrata, “a sociedade” no controle 
das aplicações da tecnologia. Além de não se saber precisamente o que é a “sociedade” e como ela se 
manifesta, não cabe intervenção controladora nas atividades tecnológicas do setor privado.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
Caput já atendido no mérito.  
Cremos importante manter a redação do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00452 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:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Emenda substitutiva ao Art. 1o. e seus  
parágrafos, do anteprojeto da Subcomissão da  
Ciência e Tecnologia e da Comunicação.  
Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação:  
"Art. 1o. - A União, os Estados e os  
Municípios promoverão o desenvolvimento científico  
e a capacitação tecnológica nacional para assegurar:  
I - ampliação do patrimônio cultura;  
II - desenvolvimento sócio-econômico;  
III - melhoria das condições de vida e de  
trabalho;  
IV - preservação do meio ambiente;  
V - Uso racional dos recursos naturais.  
§ 1o. - É assegurada a participação da  
sociedade na definição das políticas no âmbito da  
Ciência e Tecnologia, através dos fóruns de  
deliberação previstos em Lei.  
§ 2o. - A atualização da União, dos Estados e  
Municípios no desenvolvimento científico e  
tecnológico deve compor planos e programas  
integrados e plurianuais, a serem apreciados,  
compatibilizados e aprovados pelo Poder  
Legislativo.  
§ 3o. - É assegurada a propriedade intelectual". 
Justificativa: 

A definição do desenvolvimento científico e tecnológico deve ser abrangente. Procuramos, através desse 
substitutivo, ano só explicitar os objetivos da ação estatal como, também, garantir a efetiva participação da 
sociedade e uma ação integrada do Executivo e do Legislativo.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
Atendido no mérito com redação mais compacta no artigo 1o..  
Quanto ao §1o. a legislação ordinária já prevê a participação da sociedade em diversos organismos que 
orientam a política de CT.  
Quanto ao §2o. a própria Constituição já prevê aprovação dos orçamentos pelo Congresso.  
§3o. atendido no §2o. do art. 1o. do substitutivo. 
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   EMENDA:00569 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:   

   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DA  
SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA  
COMUNICAÇÃO.  
Dê-se nova redação ao Artigo 1o. e seu § 1o.  
do Cap. I, Seção I - DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA:  
Art. 1o - O Estado assegurará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para promover a melhoria das condições  
de vida e de trabalho da população e a preservação  
do meio ambiente.  
§ 1o - A pesquisa assegurada pelo Estado,  
refletirá prioridades nacionais, regionais,  
locais, sociais e culturais. 
Justificativa: 

Ao Estado cabe, obrigatoriamente, em um regime democrático, assegurar o desenvolvimento científico e 
tecnológico da sociedade, emprestando-lhe, sem demasiada interferência, todos os meios ao seu alcance para a 
consecução de tal objetivo. Não cabe, entretanto, ao Estado, a promoção da mencionada tarefa, mas a toda a 
Sociedade.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
Atendida no mérito com redação que reflete melhor o papel  orientador e não produtor do Estado. 
   
   EMENDA:00869 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:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitutivo ao artigo 1o.  
O Poder Público promoverá o desenvolvimento  
científico e a capacitação tecnológica para  
assegurar a ampliação do patrimônio cultural e o  
desenvolvimento sócio-econômico auto-sustentado  
bem como a melhoria das condições de vida e de  
trabalho da população, a preservação do meio-  
ambiente. 
Justificativa: 

A proposta de redação do artigo 1° do anteprojeto não expressão a totalidade das inter-relações que ciência e 
tecnologia guardam com o pleno desenvolvimento de uma Nação e de seu povo.  
Nem deixa explicita a complexidade e abrangência das responsabilidades da União, dos Estados e dos 
Municípios neste campo.  
Parecer:   

   Aprovada com nova redação no art. 1o. (Substitutivo). 
   
   EMENDA:00930 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:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao art. 1o. e seus  
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parágrafos e inclua-se § 3o., 4o., 5o. e 6o. no  
anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia  
e da Comunicação.  
Art. 1o. - O desenvolvimento científico e a  
busca de autonomia tecnológica são fatores básicos  
para assegurar a soberania nacional,  
compreendendo:  
I - a formação de recursos humanos  
especializados;  
II - a pesquisa fundamental e aplicada;  
III - o desenvolvimento experimental;  
IV - a demonstração de produtos e processos  
tecnológicos;  
V - a difusão e divulgação de tecnologia;  
VI - a normalização de técnicas e medidas;  
VII - a estruturação de sistemas de  
informação científica e tecnológica; e  
VIII - certificação de qualidade de produtos  
e processos.  
§ 1o. - O Poder Executivo promoverá o  
desenvolvimento científico e tecnológico para  
assegurar a consolidação do patrimônio cultural, o  
desenvolvimento sócio-econômico auto-sustentado, a  
redução das disparidades regionais, a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população, a  
preservação do meio ambiente e a utilização  
racional dos recursos naturais.  
§ 2o. - As ações do Poder Executivo em favor  
do desenvolvimento científico e tecnológico devem  
observar as prioridades emanadas da sociedade,  
garantindo-se a esta, a participação no processo  
de desenvolvimento e nos benefícios resultantes.  
§ 3o. - O desenvolvimento científico e  
tecnológico promovido pelo Estado refletirá  
prioridades regionais, econômicas, sociais e  
culturais.  
§ 4o. - A atuação da União, dos Estados e  
Municípios no desenvolvimento científico e  
tecnológico deve compor planos e programas  
integrados e plurianuais, a serem apreciados,  
compatibilizados e aprovados pelo Poder  
Legislativo.  
§ 5o. - Cabe ao Poder Legislativo avaliar e  
acompanhar os impactos e benefícios sócio-  
econômicos do desenvolvimento científico e  
tecnológico.  
§ 6o. - A Lei garantirá a propriedade intelectual. 
Justificativa: 

A definição do desenvolvimento científico e tecnológico deve ser abrangente, explicitando a participação de cada 
poder neste processo.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
A rica contribuição do Constituinte foi acolhida, direta ou indiretamente, em vários artigos do Substitutivo (art. 1o. 
e seus parágrafos e art. 8o.). 
   
   EMENDA:00939 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:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Inclua-se como § 3o. do art. 1o. do  
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Anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia  
e da Comunicação.  
§ 3o. - As entidades de representação dos  
segmentos sociais envolvidos no campo da Ciência e  
da Tecnologia terão assento, voz e voto nos fóruns  
de deliberação sobre a política, planos e  
programas que orientarão a atuação do Estado. 
Justificativa: 

A proposta de redação do anteprojeto não contempla a participação da sociedade na definição da política 
Científica e Tecnológica no Estado, o que se considera fundamental para atender aos anseios democráticos da 
Nação. 
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
Aprovada no mérito. Cabe à lei ordinária determinar a forma de participação da sociedade. 
   
   EMENDA:00941 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:   

   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   

   Inclua-se como § 3o. do art. 1o. do  
Anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia  
e da Comunicação.  
§ 3o. - As entidades de representação dos  
segmentos sociais envolvidos no campo da Ciência e  
da Tecnologia terão assento, voz e voto nos fóruns  
de deliberação sobre a política, planos e  
programas que orientarão a atuação do Estado. 
Justificativa: 

A proposta de redação do anteprojeto não contempla a participação da sociedade na definição da política 
Científica e Tecnológica no Estado, o que se considera fundamental para atender aos anseios democráticos da 
Nação. 
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
Cabe à lei ordinária determinar a forma de participação da sociedade. 
   
   EMENDA:00951 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:   

   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   

   Artigo 1o.  
Suprima-se o parágrafo 1o. do artigo 1o. do  
anteprojeto da Subcomissão de Ciência, Tecnologia  
e Comunicação. 
Justificativa: 

A matéria trata neste parágrafo deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Parecer:   

   Rejeitada, pois descaracterizaria os propósitos contidos no art. 1o. 
   
   EMENDA:00985 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:   

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
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Texto:   

   Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação.  
Inclua-se o Parágrafo 3o. no Artigo 1o. do  
anteprojeto:  
Parágrafo 3o. - O Poder Executivo orientará a  
sua atuação em prol do desenvolvimento Científico  
e Tecnológico Nacional, a partir de planos e  
programa referendados pelo Poder Legislativo,  
elaborados com a participação da sociedade. 
Justificativa: 

É indispensável a participação do Poder Legislativo dos âmbitos Federal, Estadual e Municipal na orientação da 
atuação dos Poderes Executivos correspondentes nesta matéria.  
Parecer:   

   Rejeitado. A Constituição já prevê a aprovação pelo Legislativo, dos orçamentos anuais e plurianuais, que 
incorporam os planos setoriais. 
   
   EMENDA:00994 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:   

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   

   Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação:  
Inclua-se onde couber:  
Artigo. A União, os Estados e os Municípios  
criarão e manterão centros de desenvolvimento  
científico e tecnológico que se dediquem à  
pesquisa pura e aplicada em áreas de caráter  
estratégico, para a soberania nacional e pleno  
aproveitamento dos recursos naturais. 
Justificativa: 

Algumas áreas da ciência e tecnologia, pela sua importância, demandam esforços concentrados e específicos 
por parte da UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS, visto que a iniciativa privada dificilmente teria 
interesse e disposição de investir, sobretudo naqueles cujos resultados sejam obtidos no longo prazo.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
Atendida em parte, retirando-se a "criação de centros de Ciência e Tecnologia, para propiciar incentivos 
específicos a instituições de ensino, pesquisa e a universidades".  
(Art. 9o. do Substitutivo). 
   
   EMENDA:00996 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:   

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   

   Comissão da Família, da Educação, Cultura e  
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação.  
Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação  
O Artigo 1o. do Anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
Artigo 1o. A União, os Estados e os  
Municípios promoverão o desenvolvimento científico  
e a capacitação tecnológica nacional para  
assegurar a soberania, a ampliação do patrimônio  
cultural e o desenolvimento sócio-econômico auto-  
sustentado da Nação, bem como a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população, a  
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preservação do meio-ambiente e o uso racional dos  
recursos naturais. 
Justificativa: 

A proposta de relação do Artigo 1° do Anteprojeto não expressa a totalidade das inter-relações que a ciência e 
tecnologia guardam com o pleno desenvolvimento de uma Nação e de seu povo.  
Nem deixa explicita a complexidade a abrangência das responsabilidades da União, dos Estados e dos 
Municípios neste campo.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente.  
Acatada no mérito, no art. 1o. do Substitutivo, com redação mais compacta. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00037 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:   

   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se o parágrafo 3o. ao artigo 28,  
do Cap. II, do substitutivo da comissão:  
"Art. 28 - .........................  
§ 1o. - .............................  
§ 2o. - .............................  
§ 3o. - Serão consideradas prioritárias as  
linhas de pesquisa voltadas para o desenvolvimento  
de tecnologias mais econômicos e ambientalmente  
seguras de produção e processamento de alimentos,  
e de produção de energia, de qualquer natureza". 
Justificativa: 

São duas prioridades para o desenvolvimento ecologicamente sustentado, no âmbito de uma política científica e 
tecnológica ambientalmente segura: a produção de alimentos de melhor qualidade e com menores gastos, 
inclusive no que respeita aos ônus ambientais (monoculturas, uso de agrotóxicos, espécies e variedades de 
cultivo exógenas); e a produção energética, afastando-se os riscos de comprometimento ambiental.  
Parecer:   

   Rejeitada por tratar-se de matéria mais própria para uma política de ciência e tecnologia do que preceito 
constitucional. 
   
   EMENDA:00043 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 CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   No caput do Art. 28 do Substitutivo,  
substitua-se a expressão... "O Estado  
promoverá"... pela expressão... "O Estado  
incentivará"...; e, suprimam-se os seus parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa: 

A redação atual exagera a função voluntarista do Estado no desenvolvimento da pesquisa. Ao Estado cabe 
incentivar os pesquisadores que podem se situar em diferentes áreas: nos próprios departamentos do Estado, 
nas Universidades e laboratórios, nos centros privados de pesquisa e nos núcleos de pesquisa industrial e 
agrícola. A função do Estado deve ser incentivadora e indutora com um mínimo possível de intervenção direta.  
O parágrafo primeiro sanciona genericamente a intervenção de uma entidade abstrata, “a sociedade” no controle 
das aplicações da tecnologia. Além de não se saber precisamente o que é a “sociedade” e como ela se 
manifesta, não cabe intervenção controladora nas atividades tecnológicas do setor privado.  
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Parecer:   

   Rejeitada. Mantida a redação original. 
   
   EMENDA:00051 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:   

   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   Substitua-se o Artigo 28 e os parágrafos 1o.  
e 2o. do Substitutivo, pelos seguintes:  
"Art. 28 - O Estado incentivará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica do setor privado, visando assegurar o  
aumento da produtividade e a melhoria da qualidade  
de vida dos cidadãos.  
§ 1o. - Os resultados da pesquisa promovida  
pelo Estado serão do domínio público, excetuando-se  
os programas voltados para a defesa e manutenção  
da soberania nacional." 
Justificativa: 

A proposta do anteprojeto traz explícita a ação do Estado como promotor do desenvolvimento científico e da 
capacitação translógica, e implicitamente, a ingerência do Estado no domínio da produção científica e 
tecnológica, na forma em que foi redigida. Por sua vez, o objetivo do desenvolvimento científico e da capacitação 
tecnológica está também apresentado de forma restritiva. Igualmente, o parágrafo primeiro não caracteriza o 
domínio público da pesquisa promovida pelo Estado e o seu destinatário precípuo que é o setor privado.  
A nova redação dada ao caput do Artigo 1° explicita a natureza acessória do Estado, como incentivador do 
processo de desenvolvimento científico e da capacitação tecnológica do setor privado, e a abrangência do 
objetivo do esforço de desenvolvimento que é a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, aí incluída a 
qualidade do meio ambiente e das condições de trabalho. No § 1° caracteriza-se o domínio público do resultado 
da ação do Estado no setor da ciência e tecnologia, executando-se obviamente os programas sensíveis voltados 
para a defesa e preservação da soberania nacional.  
Parecer:   

   Rejeitada porque exclui a capacitação tecnológica do Estado, ainda que supletiva. 
   
   EMENDA:00091 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:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Altere-se a redação do § 1o., do art. 28, da  
Comissão da Família, Educação, Cultura e Esportes,  
para os termos seguintes:  
"Art. 28. ..................................  
§ 1o. A pesquisa será estimulada e promovida  
pelo Estado, refletindo interesses nacionais,  
regionais, locais, sociais e culturais, assegurada  
a liberdade da pesquisa científica básica e a  
liberdade da criação e da invenção."" 
Justificativa: 

A ampliação sugere a ampliação do direito à pesquisa por parte dos interessados e a ampliação do dever do 
Estado de estimulá-la, garantindo-se a absoluta liberdade da pesquisa, como corolário do direito individual, 
fundamental de liberdade, assegurado no título específico.  
Parecer:   

   Aprovada. No mérito incorporado na nova redação. 
   
   EMENDA:00135 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:   

   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator:  
Acrescenta o seguinte artigo, que passa a ser  
o Art. 28 do Substitutivo:  
Art. 28. - A conquista de autonomia relativa  
no crescimento da ciência aplicada e da tecnologia  
científica avançada requer o crescimento prévio ou  
concomitante da pesquisa empírica sistemática e da  
produção de conhecimento científico teórico. O  
Estado promoverá a expansão equilibrada das três  
áreas, de modo a assegurar a capacitação  
científica e tecnológica do país.  
§ 1o. - As políticas e programas que visam a  
expansão da ciência e da tecnologia estarão  
voltadas para os objetivos de conseguir a correção  
do desenvolvimento econômico, social e cultural  
desigual, a melhoria das condições de vida e de  
trabalho da população e a preservação do meio  
ambiente.  
§ 2o. - O Estado procurará atingir as  
prioridades nacionais, regionais e locais do  
desenvolvimento científico e tecnológico sem  
interferir na liberdade do investigador, fundada em  
valores universais da pesquisa na ciência e na  
tecnologia científica.  
§ 3o. - Fica garantido o acesso amplo e gratuito à  
informação produzida por órgãos oficiais,  
sobretudo no campo dos dados estatísticos de uso  
técnico e cientifico, no interesse das  
investigações realizadas na Universidade e nos  
Institutos de Pesquisa, ou por pesquisadores  
isolados.  
§ 4o. - A lei garantirá a propriedade  
intelectual e industrial das descobertas,  
invenções e patentes. 
Justificativa: 

O texto do Substitutivo não dá a importância devida à pesquisa básica e à acumulação de conhecimentos 
científico teórico para os desdobramentos da ciência aplicada e da tecnologia.  A emenda substitutiva permite 
alcançar esse objetivo, mantendo as preocupações centrais do Art. 28 em sua forma original.  
Parecer:   

   As sugestões propostas foram atendidas em vários artigos do substitutivo. 
   
   EMENDA:00139 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:   

   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao art. 1o. do anteprojeto  
da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação.  
Art. 1o. A União, os Estados e os Municípios  
promoverão o desenvolvimento científico e a  
capacitação tecnológica nacional para assegurar a  
soberania, a ampliação do patrimônio cultural e o  
desenvolvimento sócio-econômico auto-sustentado da  
Nação, bem como a melhoria das condições de vida e  
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de trabalho da população, a preservação do meio-  
ambiente e o uso racional dos recursos naturais. 
Justificativa: 

A proposta de redação do artigo 1° do anteprojeto não expressão a totalidade das inter-relações que ciência e 
tecnologia guardam com o pleno desenvolvimento de uma Nação e de seu povo.  
Nem deixa explicita a complexidade e abrangência das responsabilidades da União, dos Estados e dos 
Municípios neste campo.  
Parecer:   

   Acatada no mérito, com outra redação. A emenda retira a expressão "autonomia". 
   
   EMENDA:00140 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:   

   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   

   Inclua-se como § 3o. do art. 1o. do  
anteprojeto da Subcomissão da Ciência e Tecnologia  
e da Comunicação.  
§ 3o. O Poder Executivo orientará a sua  
atuação em prol do desenvolvimento Científico e  
Tecnológico Nacional a partir de planos e  
programas referendados pelo Poder Legislativo,  
elaborados com a participação da sociedade. 
Justificativa: 

É indispensável a participação do Poder Legislativo dos âmbitos Federal, Estadual e Municipal na orientação da 
atuação dos Poderes Executivos correspondentes nesta matéria.  
Parecer:   

   Acatada no mérito com nova redação, incluída nas sugestões a serem tratadas nas "Disposições Transitórias". 
   
   EMENDA:00148 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:   

   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   

   Incluir como § 3o. do artigo 28 o seguinte:  
§ 3o. - As entidades de representação da  
comunidade científica e tecnológica terão assento,  
voz e voto nos fóruns de deliberação sobre a  
política, planos e programas que orientarão a  
atuação do Estado." 
Justificativa: 

A participação da comunidade científica e tecnológica nas deliberações relativas à política da Ciência e 
Tecnologia é indispensável para sua validação.  
Parecer:   

   Acatada no mérito com nova redação, na forma de sugestão para o Capítulo "Disposições Transitórias". 
   
   EMENDA:00217 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:   

   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   

   Suprima-se do § 2o. do Art. 28 a expressão industrial. 
Parecer:   

   Aprovada. Foi eliminada a expressão "industrial". 
Justificativa: 
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Como são duas questões de dimensão diferente uma referindo-se aos Direitos Individuais e a outra regulando 
relações econômicas, inclusive a nível internacional, convém que a questão Propriedade Industrial seja melhor 
detalhada em artigo próprio.  
   
   EMENDA:00218 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:   

   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao Artigo 28 e seus parágrafos 1o. e  
2o. do Anteprojeto VIII, a seguinte redação:  
Artigo 28 - "O Estado promoverá o  
desenvolvimento científico, a capacitação e a  
autonomia Tecnológica para assegurar a soberania  
nacional, a ampliação do patrimônio cultural, o  
desenvolvimento sócio-econômico auto-sustentado, a  
redução das disparidades regionais, a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população, a  
preservação do meio ambiente e a utilização  
racional dos recursos naturais".  
§ 1o. - As atividades concernentes ao  
desenvolvimento científico e tecnológico,  
promovidas pelo Estado, refletirão as prioridades  
nacionais, regionais, locais, sociais e culturais,  
assegurada a participação da sociedade no seu  
direcionamento".  
§ 2o. A lei garantirá a propriedade  
intelectual, preservados os interesses nacionais". 
Justificativa: 

A alteração do caput do Art. 28 é necessária para dar maior amplitude e precisão aos objetivos que devem 
nortear a ação do Estado em Ciência e Tecnologia.  
No parágrafo 1° o termo “pesquisa” não contém e nem esgote todas as atividades de Ciência e Tecnologia, que 
devem ser promovidas pelo Estado e que deveriam respeitar as prioridades fixadas no parágrafo.  
No parágrafo 2°, o texto do Anteprojeto não explicita as finalidades e condicionantes que deverão orientar os 
desdobramentos legais deste preceito constitucional, tornando-se necessário acrescentar ao texto que os 
interesses nacionais devem se sobrepor aos interesses dos detentores de propriedades intelectuais. Por sua 
vez, a supressão do termo industrial se deve a que o assunto deva ser objeto de proposição específica que o 
detalhe.  
Parecer:   

   Aprovada em parte. Foi adotada redação com pequenas alterações. 
   
   EMENDA:00219 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:   

   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   

   Inclua-se no capítulo II - Da Ciência,  
Tecnologia, após o Artigo 28 e seus parágrafos, no  
Anteprojeto VIII, renumerando-se os que o seguem,  
um artigo, com a seguinte redação:  
Art. .... O Poder Executivo orientará sua  
atuação em Ciência e Tecnologia de acordo com  
políticas, planos e programas plurianuais,  
aprovados pelo Poder Legislativo correspondente. 
Justificativa: 

E indispensável a participação do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal na definição e 
acompanhamento da atuação dos respectivos Poderes Executivos, de forma a garantir um maior controle social 
da geração e utilização da Ciência e Tecnologia.  
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Parecer:   

   Acatada no mérito com nova redação na forma de sugestão para o Capítulo: "Disposições Transitórias". 
   
   EMENDA:00220 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:   

   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   

   Inclua-se, como é do Art. 28 do Anteprojeto VIII, o seguinte texto:  
§ 3o. - "O compromisso da União dos Estados e  
dos Municípios com o domínio do conhecimento  
científico e a autonomia tecnológica da Nação deve  
estar expresso em todos os campos e formas de  
atuação". 
Justificativa: 

O Artigo 28 e seus parágrafos não explicitam que o compromisso do Estado com o desenvolvimento da Ciência 
e Tecnologia deve se fazer presente em todos seus campos e formas de atuação. Isto é fundamental, sobretudo 
naquilo em que sua atuação condiciona, direta e indiretamente, o desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
como a política educacional, industrial, a política de comércio exterior, política fiscal e creditícia, dentre outras.  
Parecer:   

   Aprovada com redação mais abrangente. 
   
   EMENDA:00266 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 CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   Substituam-se o art. 28 e seus parágrafos do  
Substitutivo, pelo seguinte:  
"Art. 28 - O Estado incentivará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica do setor privado, visando assegurar o  
aumento da produtividade e a melhoria da qualidade  
de vida dos cidadãos.  
§ 1o. - Os resultados da pesquisa promovida  
pelo Estado serão do domínio público, excetuando-  
se os programas voltados para a defesa e  
manutenção da soberania nacional." 
Justificativa: 

A proposta do anteprojeto traz explícita a ação do Estado como promotor do desenvolvimento científico e da 
capacitação translógica, e implicitamente, a ingerência do Estado no domínio da produção científica e 
tecnológica, na forma em que foi redigida. Por sua vez, o objetivo do desenvolvimento científico e da capacitação 
tecnológica está também apresentado de forma restritiva. Igualmente, o parágrafo primeiro não caracteriza o 
domínio público da pesquisa promovida pelo Estado e o seu destinatário precípuo que é o setor privado.  
A nova redação dada ao caput do Artigo 1° explicita a natureza acessória do Estado, como incentivador do 
processo de desenvolvimento científico e da capacitação tecnológica do setor privado, e a abrangência do 
objetivo do esforço de desenvolvimento que é a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, aí incluída a 
qualidade do meio ambiente e das condições de trabalho. No § 1° caracteriza-se o domínio público do resultado 
da ação do Estado no setor da ciência e tecnologia, executando-se obviamente os programas sensíveis voltados 
para a defesa e preservação da soberania nacional.  
Parecer:   

   Rejeitada, porque exclui a capacitação tecnológica do Estado, ainda que supletiva. 
   
   EMENDA:00298 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:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Acrescenta-se ao Art. 36 o seguinte parágrafo  
renumerando-se os demais:  
§ .... As empresas privadas receberão  
incentivos, na forma da lei, para que apliquem  
recursos no desenvolvimento científico e  
tecnológico nacional, mediante a criação ou  
manutenção de centrais de pesquisa e  
desenvolvimento ou aplicação na universidade e  
institutos de pesquisas. 
Justificativa: 

As empresas devem ser estimuladas a participar do desenvolvimento da ciência e tecnologia de forma direta, 
pela criação e manutenção de recursos humanos, e, de forma indireta, pela contratação e apoio a entidades, 
instituições de ensino e pesquisa.  
Parecer:   

   Acatada no mérito com outra redação. 
   
   EMENDA:00431 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 ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva:  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 28 (art. 1o. b) do Capítulo II do anteprojeto Substitutivo  
da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da  
Comunicação.  
Artigo 28 (Art. 1o. b) - O Estado promoverá  
o desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população, e a  
preservação do meio ambiente.  
Parágrafo único: A Lei garantirá a  
propriedade intelectual e industrial. 
Justificativa: 

No caput substituiu-se a expressão autonomia tecnológica por capacitação tecnológica pois capacitação 
tecnológica subentende a capacidade de decidir internamente que tecnologia utilizar, absorver, obter, sem o 
risco de interpretações isolacionista ou xenófoba que a palavra autonomia suscita.  
Suprimiu-se o § 1°, existente no texto original, em razão de usa inocuidade.  
Parecer:   

   Rejeitada porque o parágrafo 1o. é essencial para a caracterização da pesquisa promovida pelo Estado. 
   
   EMENDA:00520 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:   

   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   

   "Art. 28 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - Serão consideradas prioritárias,  
inclusive para fins de financiamento de pesquisas  
de entidades particulares, as linhas de pesquisa  
voltadas para o desenvolvimento de tecnologias  
mais econômicas e ambientalmente seguras, de  
produção e processamento de alimentos, e de  
produção de energia de qualquer natureza". 
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Justificativa: 

São duas as prioridades para o desenvolvimento ecologicamente sustentado, no âmbito de uma política científica 
e tecnológica ambientalmente segura: a produção de alimentos de melhor qualidade e com menores gastos, 
inclusive no que respeita aos ônus ambientais (monoculturas, uso de agrotóxicos, espécies e variedade de 
cultivo exógenas); e a produção energética, afastando-se os riscos de comprometimento ambiental.  
Parecer:   

   Rejeitada por tratar-se de matéria mais própria para uma politica de CT do que preceito constitucional. 
   
   EMENDA:00621 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:   

   No art. 28:  
Substitua-se a expressão "promoverá" por  
"estimulará", suprimindo-se o parágrafo 1o. 
Justificativa: 

Não cabe ao Estado promover o desenvolvimento científico. Cabe-lhe estimula-lo. 
O parágrafo 1° cria instrumentos de censura para a pesquisa do país.  
Parecer:   

   Rejeitada. Mantida a redação original. 
   
   EMENDA:00686 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 ao § 1o. do art. 28 (VIII) a seguinte redação:  
§ 1o. A pesquisa refletirá interesses  
nacionais, regionais, locais, sociais e culturais,  
assegurada a autonomia da pesquisa científica  
básica, expressa pela liberdade de opção na  
investigação, na criatividade e na invenção. 
Justificativa: 

A redação tal como se encontra no substitutivo leva à interpretação de que a única preocupação é a de canalizar 
a pesquisa para os interesses do Estado. Naturalmente, este aspecto é fundamental no estágio de 
desenvolvimento em que se contra o Brasil. Entretanto, é também de extrema importância, tanto para o 
desenvolvimento científico e tecnológico como para o Estado democrático, a liberdade na pesquisa básica. O 
pesquisador deve ser livre para criar dentro da sua própria esfera motivacional que é onde, de fato, originasse o 
poder de criação. Esta nova redação contempla esse aspecto, omitido no substitutivo.  
Parecer:   

   Aprovada na íntegra e passa a ser a nova redação do parágrafo 1o. do artigo 28 (anterior). 
   
   EMENDA:00749 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:   

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   

   Incluir como parágrafo 3o. do artigo 28 do Substitutivo:  
Parágrafo 3o. As políticas públicas  
privilegiarão os requerimentos do desenvolvimento  
científico e tecnológico nacionais, assegurando  
condições para a plena utilização e ampliação da  
capacidade técnico-científica instalada no país. 
Justificativa: 
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O compromisso da União, dos estados e dos Municípios com a autonomia tecnológica e o domínio do 
conhecimento científico deve estar expressa em todo o aspecto de sua atuação.  
Parecer:   

   Aprovada no mérito, com redação mais abrangente. 
   
   EMENDA:00750 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:   

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   

   Incluir como parágrafo 3o. do artigo 28 do Substitutivo:  
Parágrafo 3o. O compromisso da União, dos  
Estados e dos Municípios com o domínio do  
conhecimento científico e a autonomia tecnológica  
da Nação deve estar expresso em todos os ramos de  
suas atividades. 
Justificativa: 

A Ciência e a técnica estão cada vez mais presentes na vida moderna e constituem elemento imprescindível 
para o desenvolvimento e a autonomia nacional.  
Ademais, o desenvolvimento da C&T é condicionado por fatores internos-recursos humanos e infra-estruturais, 
bem como externos trais como opções de políticas setoriais (industrial, agrícola, saúde, energética, etc.), de 
políticas de comércio exterior, entre outras, visto que configurem, ou não, demandas a serem atendidas pela 
capacidade científica e tecnologia instalada no país.  
Parecer:   

   Aprovada em parte, com redação mais abrangente. 
   
   EMENDA:00753 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:   

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   

   Incluir como artigo 42 do substitutivo,  
reordenando os demais artigos:  
Artigo 42 A União, os Estados e os  
Municípios criarão e manterão centros de  
desenvolvimento científico e tecnológico que se  
dediquem à pesquisa pura e aplicada em áreas de  
caráter estratégico, para a soberania nacional e  
pleno aproveitamento dos recursos naturais. 
Justificativa: 

Algumas áreas da ciência e tecnologia, pela sua importância, demandam esforços concentrados e específicos 
por parte da UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS, visto que a iniciativa privada dificilmente teria 
interesse e disposição de investir, sobretudo naqueles cujos resultados sejam obtidos no longo prazo.  
Parecer:   

   Aprovada em parte, com outra redação no substitutivo. 
   
   EMENDA:00788 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:   

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   

   Inciso III - Direito de aproveitamento do  
trabalhador nas empresas, no caso de inovação  
tecnológica, em função adequada às qualificações  
profissionais, sem redução do salário e com  
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manutenção das demais garantias legais,  
convencionais e contratuais.  
Inciso IV - É obrigatória a informação  
sistemática dos dados econômicos e financeiros de  
todas as empresas aos seus funcionários e ao  
público em geral.  
As organizações de trabalhadores terão acesso  
antecipado aos planos de investimentos da empresa,  
inclusive dos relativos à inovação tecnológica de  
forma a possibilitar a análise e discussão dos  
impactos causados.  
Inciso V - Participação das organizações dos  
trabalhadores nos processos decisórios relativos à  
implantação de novas tecnologias em todos os seus  
âmbitos (empresas, academias, órgãos técnicos,  
política nacional de Ciência e Tecnologia).  
Parágrafo único - A introdução de novas  
tecnologias fica condicionada à aprovação da  
organização dos trabalhadores.  
Inciso VI - Melhoria das condições de  
trabalho como um dos objetivos da introdução de  
novas tecnologias garantindo este fim.  
Inciso VII - A lei assegurará aos empregados  
autores de inventos industriais, patenteados,  
cuja propriedade pertença aos empregadores, uma  
participação econômica auferida pela  
comercialização desses inventos.  
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Acatada no mérito, com outra redação especialmente o proposto nos itens III e V do autor. 
   
   EMENDA:00789 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:   

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   

   O caput do artigo 28 do substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 28 - A União, os Estados e os Municípios  
promoverão o desenvolvimento científico e a capa-  
citação tecnológica nacional para assegurar a soberania,  
a ampliação do patrimônio cultural e o desenvolvimento  
sócio-econômico auto-sustentado da Nação, bem como  
a melhoria das condições de vida e de trabalho da população,  
a preservação do meio-ambiente e o uso racional dos recursos naturais. 
Justificativa: 

A proposta de relação do Artigo 1° do Anteprojeto não expressa a totalidade das inter-relações que a ciência e 
tecnologia guardam com o pleno desenvolvimento de uma Nação e de seu povo.  
Nem deixa explicita a complexidade a abrangência das responsabilidades da União, dos Estados e dos 
Municípios neste campo.  
Parecer:   

   Acolhida no mérito, com alteração de redação. A emenda retira a expressão "autonomia". 
   
   EMENDA:00805 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:   

   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
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Texto:   

   Incluir no Artigo 28  
§ 3o. - O Estado complementará o planejamento  
do desenvolvimento científico e tecnológico,  
através da implementação de uma política  
industrial que favoreça o domínio e o uso de  
tecnologia gerada no País. 
Justificativa: 

O apoio do Estado ao processo de geração de tecnologia no País somente terá consequência se assegurar uma 
orientação política para o setor industrial que privilegie o seu uso de forma extensiva.  
Parecer:   

   Aprovada em parte com redação mais abrangente. 
   
   EMENDA:00807 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:   

   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   

   Incluir no Artigo 28  
§ 3o. - O Poder Executivo deve realizar  
consultas prévias às sociedades locais quando da  
implantação e expansão de processos tecnológicos  
que provoquem impactos econômicos, sociais e  
ambientais. 
Justificativa: 

O desenvolvimento econômico moderno tem imposto profundas modificações nas formas e condições de vida e 
de trabalho das populações e do meio ambiente quando afetados direta ou indiretamente pela introdução no seu 
espaço geográfico de novas instalações industriais ou processo de exploração agrícola. Torna-se imprescindível 
introduzir no Brasil, tal como se tem em vários países, mecanismos legais que garantam a manifestação prévia 
da população sobre a adequação de tais eventos.  
Parecer:   

   Acatada no mérito com redação mais abrangente na forma de sugestão para o Capítulo: "Disposições 
Transitórias". 
   
   EMENDA:00822 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:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescentar § 3o. ao Art. 28.  
A União, anualmente, aplicará, através do  
Ministério da Ciência e Tecnologia, três por cento  
(3%) do Produto Nacional Bruto, nas áreas de  
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Justificativa: 

A Nova República mudou o estilo e a estratégia da política tecnológica do País, ao iniciar progresso de 
recomposições a progressivo aumento dos investimentos em tecnologia para recuperação da capacidade 
produtiva.  
Para 1986 existe um orçamento que totaliza 4,3 milhões de cruzados a serem aplicados em ciência e tecnologia, 
o que representa aumento, em termos reais, trinta por cento em relação a 1985.  
O Ministério da Ciência e Tecnologia tornou-se a centro do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico.  
Comparado com países em pleno desenvolvimento, o Brasil praticamente não dispõe de mecanismos fiscais e 
recursos financeiros, a fim de incentivar a tecnologia nacional.  
O Senhor Presidente Jose Sarney recentemente declarou que o País está gastando apenas 0,6 a 0,7% de seu 
Produto Nacional Bruto em pesquisa tecnológica.  
Esta proposta visa um acréscimo de um dispositivo ao texto constitucional que determine à União a aplicação 
anual, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, de três por cento do Produto Nacional Bruto nas áreas de 
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desenvolvimento tecnológico. Esta medida propiciará a geração de tecnologias adequadas à exploração nacional 
das potencialidades do País.  
Parecer:   

   Rejeitada porque a função de promoção da ciência e tecnologia é responsabilidade de mais de 1 ministério. 
Além disso, a fixação de percentual é mais própria da lei. 
   
   EMENDA:00863 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:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   Substitutivo ao art. 28 (Art. 1o.b)  
A União, os Estados e os Municípios  
promoverão o desenvolvimento da ciência e da  
tecnologia para assegurar a autonomia e soberania  
do país, a melhoria das condições de vida e de  
trabalho da população, a preservação do meio-  
ambiente, uso racional dos recursos naturais e a  
ampliação do patrimônio cultural. 
Justificativa: 

O Artigo 28 contém imprecisões conceituais que podem comprometer o entendimento correto da orientação 
constitucional.  
Parecer:   

   Acatada no mérito, como ação modificada quanto a "ciência e tecnologia" e excluindo a parte "uso racional ..." 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:00629 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Art. 400 a 403, 413 a 422  
Os Art. 400 até 403 que compõe o Capítulo  
referente a "Ciência e Tecnologia" e o Art. 413  
até 422 que compõe o Capítulo referente ao "Meio  
Ambiente", transfiram-se os mesmos para o Título  
VIII da "Ordem Econômica", onde passarão a ser  
Capítulo desta parte do Anteprojeto. (Art. 306). 
Justificativa: 

A parte referente ao Ministério Público está omissa no tocante ao Procurador Geral da República, o que dificulta 
a sua identificação. Daí a emenda indicando, com base em outros dispositivos constitucionais, a maneira pela 
qual ele tem a sua investidura.  
   
   EMENDA:01185 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
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Dispositivo emendado: Artigo 400, § 2o.  
Suprima-se o § 2o. do artigo 400. 
Justificativa: 

O termo “intelectuais” constante do dispositivo já foi incluído no “caput” do artigo 390, perdendo interesse e se 
tornando redundante neste §.  
   
   EMENDA:01221 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 400  
Dê-se a seguinte redação ao art. 400 do  
Anteprojeto de Constituição.  
Art. 400 - O Estado promoverá o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população, e a  
preservação do meio ambiente.  
Parágrafo único - A lei garantirá a  
propriedade intelectual e industrial. 
Justificativa: 

Importante disposição deste Artigo é a garantia da propriedade industrial e intelectual que o texto proposto 
remete à lei ordinária.  
O uso da expressão “ capacitação tecnológica” ao invés de “autonomia tecnológica” conforme proposto em 
algumas redações deste Artigo é absolutamente mais apropriado já que capacitação tecnológica subentende a 
capacidade de decidir internamente que tecnologia utilizar, absorver, obter, desenvolver, enquanto a fixação de 
um objetivo de autonomia tecnológica é irreal não tendo alcançado nem mesmo por algumas nações das mais 
avançadas do mundo.  
 
   
   EMENDA:01323 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivos emendados: artigo 400 e seus §§.  
- O artigo 400 e seus §§ (1o. a 4o.) passam  
ter a seguinte redação:  
Art. 400 - O Estado estimulará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho à população e a  
preservação do meio-ambiente.  
Parágrafo Único. A lei garantirá a  
propriedade intelectual e industrial. 
Justificativa: 

O detalhamento excessivo constante de um artigo e quatro parágrafos nos leva à concisão que propomos em um 
artigo e um parágrafo. Tal detalhamento pode ser encaminhado para a lei, como entendemos ser mais próprio, 
mais adequado.  
   
   EMENDA:01678 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
No cap. IV, Art. 400:  
- Substituir a expressão "O Estado promoverá"  
por "O Estado assegurará". 
Justificativa: 

Ao Estado cabe, obrigatoriamente, em um regime democrático, assegurar o desenvolvimento científico e 
tecnológico da sociedade, emprestando-lhe, sem demasiada interferência, todos os meios ao seu alcance para a 
consecução de tal objetivo. Não cabe, entretanto, ao Estado, a promoção da mencionada tarefa, mas a toda a 
Sociedade.  
 
   
   EMENDA:01679 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
No cap. IV, Art. 400:  
- Onde se lê "O Estado promoverá", modifique-  
se para "O Estado e a iniciativa privada  
promoverão". 
Justificativa: 

A promoção pelo Estado deixa antever a intenção de ser exigida da iniciativa privada apenas o ônus de financia-
la. Tal idéia estava contida no Anteprojeto da Subcomissão VIII-B e no Substitutivo do Relator da Comissão VIII, 
tendo sido rejeitada em ambos pelas respectivas maiorias.  
Acresça que a própria sobrevivência da iniciativa privada impõe investimento contínuo em Ciência e Tecnologia.  
 
   
   EMENDA:01680 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Modificar a redação do Art. 400 para:  
Art. 400 - O Estado estimulará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população e a  
preservação do meio ambiente.  
Parágrafo Único: A Lei garantirá a  
propriedade industrial.  
Suprimir os quatro parágrafos do Art. 400. 
Justificativa: 

A redação proposta apresenta as seguintes vantagens em relação à existente: 
- torna mais coerente o papel do Estado, o qual deve estimular e não promover, uma vez que a promoção exclui 
as demais entidades participantes do processo, tornando passivo o seu papel.  
- a promoção da autonomia tecnológica é utópica e inatingível. Podemos, no máximo, estimular a capacidade 
tecnológica.  
- os quatro parágrafos do Art. 395 são redundantes com as tarefas do Estado (Art. 6°). 
A nova redação, além de mais coerente e “enxuta”, foi a plenário, a nível de Comissão Temática, tendo sido 
vitoriosa por 37 contra 26 votos, derrubando a proposta do Relator da Comissão VIII, agora ressuscitada pelo 
Relator da Comissão de Sistematização.  
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   EMENDA:01902 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Substitua-se a expressão "A pesquisa  
refletirá", do parágrafo 1o. do artigo 400, por  
"As atividades inerentes ao desenvolvimento  
científico e tecnológico refletirão", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 400 - § 1o. - "As atividades inerentes  
ao desenvolvimento científico e tecnológico  
refletirão interesses nacionais, regionais,  
locais, sociais e culturais, assegurando a  
autonomia da pesquisa científica básica". 
Justificativa: 

A expressão pesquisa não engloba todas as atividades que compõem o desenvolvimento científico e tecnológico, 
como por exemplo a formação de recursos humanos, sendo recomendado substituí-la por outra de sentido mais 
amplo.  
 
   
   EMENDA:01904 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   Emenda Aditiva e modificativa  
Inclua-se no "caput" do artigo 400, após  
"promoverá", a seguinte expressão: "por todas as  
formas que estiver a seu alcance" e promova-se  
ajuste no texto, que passa a ter a seguinte  
redação:  
Artigo 4000 - "O Estado promoverá, por todas  
as formas que estiver a seu alcance, o  
desenvolvimento científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológica para garantir a soberania  
da Nação, a melhoria das condições de vida e de  
trabalhos da população e a preservação do meio-  
ambiente. 
Justificativa: 

A atuação do Estado em favor da ciência e tecnologia deve ser a mais ampla possível, não se restringindo à 
implantação de uma política específica para o setor, cabendo-lhe lançar mão dos mais diferentes instrumentos e 
medidas de natureza administrativa, financeira, política e etc.., de forma a assegurar efeitos abrangentes e 
complementares.  
   
   EMENDA:01911 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Inclua-se ao final do parágrafo 4o. do artigo  
400 a seguinte expressão:  
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..."e deverá estar expresso no âmbito de  
todas as políticas".  
passando a ter a seguinte redação:  
Artigo 400 - § 4o. - "O compromisso do Estado  
com a Ciência e Tecnologia deverá assegurar  
condições para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no país e  
deverá estar expresso no âmbito de todas as  
políticas públicas". 
Justificativa: 

Este compromisso deverá estar refletindo em todas as modalidades de atuação do Estado, visando gerar 
ambiente favorável ao pleno aproveitamento e mobilização do conhecimento científico e tecnológico nacional.  
 
   
   EMENDA:02753 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Substitua-se a expressão "A pesquisa  
refletirá", do parágrafo 1o. do artigo 400, por  
"As atividades inerentes ao desenvolvimento  
científico e tecnológico refletirão", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 400 - § 1o. - "As atividades inerentes  
ao desenvolvimento científico e tecnológico  
refletirão interesses nacionais, regionais,  
locais, sociais e culturais, assegurando a  
autonomia da pesquisa científica básica". 
Justificativa: 

A expressão pesquisa não engloba todas as atividades que compõem o desenvolvimento científico e tecnológico, 
como por exemplo a formação de recursos humanos, sendo recomendado substituí-la por outra de sentido mais 
amplo.  
 
   
   EMENDA:02757 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva e Modificativa  
Inclua-se no "caput" do artigo 400, após  
"promoverá" a seguinte expressão: "por todas as  
formas que estiver a seu alcance" e promova-se  
ajuste no texto, que passa a ter a seguinte  
redação:  
Artigo 400 - "O Estado promoverá, por todas  
as formas que estiver ao seu alcance, o  
desenvolvimento científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológica para garantir a soberania  
da Nação, a melhoria das condições de vida e de  
trabalho da população e a preservação da população  
e a preservação do meio-ambiente. 
Justificativa: 

A atuação do Estado em favor da ciência e tecnologia deve ser a mais ampla possível, não se restringindo à 
implantação de uma política específica para o setor, cabendo-lhe lançar mão dos mais diferentes instrumentos e 
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medidas de natureza administrativa, financeira, política e etc.., de forma a assegurar efeitos abrangentes e 
complementares.  
   
   EMENDA:02768 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 400, § 1o..  
O artigo 400 e o § 1o. passam a ter a  
seguinte redação renumerando-se os demais  
parágrafos:  
Art. São livres a pesquisa científica e o  
desenvolvimento tecnológico, agindo o Estado  
supletivamente no incentivo à sua disseminação e  
aproveitamento adequados.  
§ 1o. - O Estado estimulará o progresso  
científico e tecnológico, sem prejuízo da  
iniciativa privada, de acordo com os seguintes  
princípios:  
I - promoção e melhoria da qualidade da vida  
humana;  
II - redução das desigualdades econômicas e  
sociais entre as regiões do País;  
III - racionalização de custos, processos e  
métodos nas atividades essenciais;  
IV - habilitação valor tecnológico agregado,  
para o atendimento do mercado nacional e  
internacional;  
V - capacitação da indústria nacional a  
manter-se independente e competitiva no mercado  
mundial.  
§ 2o. - O Estado poderá, mediante lei, criar  
fundos especiais, destinados à realização de  
pesquisas setoriais, bem como dar incentivos e  
conceder isenções fiscais a empresas ou entidades  
privadas que se dedicarem ao desenvolvimento  
científico e tecnológico. 
Justificativa: 

É essencial assegurar a liberdade para a pesquisa científica, evitando a tutela estatal num setor tão vital para o 
futuro do País.  
O texto do projeto adquiriu um tom excessivamente estatizante e passou al largo de parâmetros e limites em que 
a iniciativa do Estado deve coexistir com a mais ampla liberdade de um setor essencialmente privado. Afinal, a 
ciência é patrimônio da Humanidade, em primeiro lugar, e da sociedade que a gerou, em segundo lugar, e nunca 
ao Estado. Qualquer tutela estatal ocorre por delegação da sociedade.  
Este aspecto me parece extremamente relevante, e portanto merece ser discutido. A ação estatal na realização 
de pesquisas tem de estar lastreada no objetivo do bem-estar social. Um País em desenvolvimento, como o 
nosso, não pode recusar a eleição de prioridades, a nível de governo, para a promoção do progresso 
tecnológico, sob pena de não resolver os problemas básicos de toda a população. Porém, a necessidade de 
estabelecer metas, em nome do povo a que serve, não confere ao governo o direito de estatizar todo o 
segmento. Qualquer afirmação nesse sentido parte de equívocos históricos que encontram nos resultados uma 
amarga contradição. Apenas como exemplo, são notórias as deficiências tecnológicas em países de economia 
dirigida pelo Estado, a despeito do investimento maciço de dinheiro e de recursos humanos, em relação às 
econômicas livres, nas quais toda a sociedade e o próprio governo usufruem das conquistas obtidas pelos 
pesquisadores autônomas e pelos centros de pesquisas independentes.  
 
   
   EMENDA:03536 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 4o. do Artigo 400 a seguinte redação:  
Artigo 400  
§ 4o. - O compromisso do Estado com a ciência  
e tecnologia deverá assegurar condições para a  
ampliação e a plena utilização da capacidade  
técnico-científica instalada no país e se  
expressará em todas as suas esferas e formas de atuação. 
Justificativa: 

O compromisso do Estado com ciência e tecnologia tem que estar presente em todas as modalidades de sua 
atuação de modo a garantir condições efetivas de mobilização da capacidade nacional.  
   
   EMENDA:03547 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 400 a  
seguinte redação:  
Artigo 400 ........................ 
§ 1o. - O desenvolvimento científico e  
tecnológico refletirá interesses nacionais,  
regionais, locais, sociais e culturais, assegurada  
a autonomia da pesquisa científica básica. 
Justificativa: 

Visa estender o princípio firmado a todas as atividades que compõe o desenvolvimento da ciência e tecnologia, 
dentre as quais a pesquisa se inclui.  
   
   EMENDA:04064 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Inclua-se ao final do parágrafo 4o. do art.  
400 a seguinte expressão:  
..."e deverá estar expresso em todas as suas  
esferas e formas de atuação".  
passando a ter a seguinte redação:  
Artigo 400. ............................ 
§ 4o. - "O compromisso do  
Estado com a ciência e tecnologia deverá assegurar  
condições para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no país e  
deverá estar expresso em todas as suas esferas e  
formas de atuação". 
Justificativa: 

Tal compromisso deve estar refletindo em todas as modalidades de atuação do aparelho de Estado e de modo a 
criar uma ambiência favorável ao melhor aproveitamento e mobilização da inteligência nacional.  
   
   EMENDA:04074 NÃO INFORMADO 
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Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva e Supressiva  
Dispositivos Substituídos: art. 400 e 401  
Dispositivos Suprimidos: art. 402 e 403  
Dê-se aos Art. 400 e 401 a seguinte redação:  
Art. 400. O Poder Público incentivará a  
pesquisa e o ensino e a experimentação científica  
e tecnológica. Quaisquer limitações a essas  
atividades só poderão ser estabelecidas mediante  
lei complementar federal.  
Art. 401. As entidades incentivadoras da  
ciência e da tecnologia, organizadas ou  
financiadas pelo Poder Público, terão,  
obrigatoriamente, por órgão decisório superior, um  
conselho deliberativo paritário, composto de  
representantes do governo, do setor produtivo, da  
comunidade científica e do público em geral.  
Parágrafo único. A lei regulará o  
funcionamento dos conselhos deliberativos a que se  
refere o caput, assegurada a publicidade das  
sessões, garantida, em caráter excepcional,  
mediante justificativa, a confidencialidade de  
documentos. 
Justificativa: 
  A emenda sintetiza o compromisso social de todos como todos, de promover o desenvolvimento científico e 

tecnológico mediante canais de atendimento direito entre governantes e governados. Reforma a liberdade de 
pesquisa e experimentação e assegura a publicidade do processo político-administrativo, com o que reforça o 
estado de direito democrático.  
A síntese aperfeiçoa o anteprojeto, aproximando-o do ideal de uma carta sintética autoaplicável nos seus 
princípios fundamentais.  
 
 
   EMENDA:04241 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Art. 1o. - Dê-se ao § 1o. do art. 400 a seguinte redação:  
"Art. 400 - ................................  
............................................  
§ 1o. - As atividades inerentes ao  
desenvolvimento científico e tecnológico  
refletirão interesses nacionais, regionais,  
locais, sociais e culturais, assegurando a  
autonomia da pesquisa científica básica". 
Justificativa: 

O conhecimento humano está em evolução permanente e, em nossos dias, o desenvolvimento científico e 
tecnológico deve ser objeto da atenção, supervisão e amparo do Estado.  
 
   
   EMENDA:04248 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Art. 1o. - Dê-se ao § 4o. do artigo 400 a seguinte redação:  
"Art. 400 - ................................  
............................................  
§ 4o. - O compromisso do Estado com a  
Ciência e Tecnologia deverá assegurar a permanente  
ampliação e a plena utilização do potencial  
técnico-científico instalado no país através de  
sua adequação a todas as políticas públicas". 
Justificativa: 

O conhecimento humano está em evolução permanente e, em nossos dias, o desenvolvimento científico e 
tecnológico deve ser objeto da atenção, supervisão e amparo do Estado.  
   
   EMENDA:04378 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 400 e seus parágrafos 1o., 2o., 3o. e 4o.  
Suprimam-se, no art. 400 do Anteprojeto de  
Constituição os parágrafos 1o., 2o., 3o. e 4o.. 
Justificativa: 

A redação do dispositivo em tela exagera a função voluntarista do Estado no desenvolvimento da pesquisa 
científica e tecnológica. Ao Estado cabe incentivar os pesquisadores que podem se situar em diferentes áreas: 
nos próprios departamentos do Estado, nas Universidades, nos laboratórios, nos centros privados de pesquisa e 
nos núcleos de pesquisa industrial e agrícola. A função do Estado deve ser incentivadora e indutora com um 
mínimo possível de intervenção direta.  
 
   
   EMENDA:04402 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. 400.  
Substitua-se, no art. 400 do Anteprojeto de  
Constituição a expressão "O Estado promoverá" pela  
expressão "O Estado incentivará...". 
Justificativa: 

A redação do dispositivo em tela exagera a função voluntarista do Estado no desenvolvimento da pesquisa 
científica e tecnológica. Ao Estado cabe incentivar os pesquisadores que podem se situar em diferentes áreas: 
nos próprios departamentos do Estado, nas Universidades, nos laboratórios, nos centros privados de pesquisa e 
nos núcleos de pesquisa industrial e agrícola. A função do Estado deve ser incentivadora e indutora com um 
mínimo possível de intervenção direta.  
 
   
   EMENDA:04965 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
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Texto:   

   Inclua-se no "caput" do artigo 400, após  
"promoverá" a seguinte expressão: "por todas as  
formas que estiver a seu alcance" e promova-se  
ajuste no texto, que passa a ter a seguinte  
redação:  
Artigo 400 - "O Estado promoverá, por todas  
as formas que estiver a seu alcance, o  
desenvolvimento científico, a autonomia e a  
capacidade tecnológica para garantir a soberania  
da Nação, a melhoria das condições de vida e de  
trabalho da população e a preservação de meio-ambiente. 
Justificativa: 

A atuação do Estado em favor da ciência e tecnologia deve ser a mais ampla possível, não se restringindo à 
implantação de uma política específica para o setor, cabendo-lhe lançar mão dos mais diferentes instrumentos e 
medidas de natureza administrativa, financeira, política e etc.., de forma a assegurar efeitos abrangentes e 
complementares.  
 
   
   EMENDA:04972 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 1o.  
Substitua-se a expressão "A pesquisa  
refletirá" do parágrafo 1o. do artigo 400, por "As  
atividades inerentes ao desenvolvimento  
científico e tecnológico refletirão interesses  
nacionais, regionais, locais, sociais e culturais,  
assegurando a autonomia da pesquisa científica básica". 
Justificativa: 

A expressão pesquisa não engloba todas as atividades que compõem o desenvolvimento científico e tecnológico, 
como por exemplo a formação de recursos humanos, sendo recomendado substituí-la por outra de sentido mais 
amplo.  
 
   
   EMENDA:05082 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   

   Inclua-se ao final do parágrafo 4o. do artigo 400 a seguinte expressão:  
.. "e deverá estar expresso no âmbito de  
todas as políticas públicas".  
passando a ter a seguinte redação:  
Artigo 400. ............................. 
§ 4o."O compromisso do Estado  
com a Ciência e a Tecnologia deverá assegurar  
condições para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no país e  
deverá estar expresso no âmbito de todas as  
políticas públicas". 
Justificativa: 

Este compromisso deverá estar refletindo em todas as modalidades de atuação do Estado, visando gerar 
ambiente favorável ao pleno aproveitamento e mobilização do conhecimento científico e tecnológico nacional.  
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   EMENDA:05435 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se, no todo em parte os Artigos 400,  
401, 402, 403, dando-se nova redação ao Capítulo IV:  
Da Ciência e Tecnologia  
Art. - O Estado promoverá o desenvolvimento,  
científico, a autonomia e a capacitação  
tecnológica, para a melhoria das condições de vida  
e de trabalho da população e a preservação do meio  
ambiente.  
§ 2o. - A lei garantirá a propriedade intelectual.  
§ 3o. - É assegurada pelo Estado, na forma  
da lei, aplicação das normas brasileiras, da  
metrologia legal e da certificação da qualidade,  
visando à proteção do consumidor.  
§ 4o. - O Estado deverá assegurar condições  
para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no País.  
Parágrafo único - O Estado e as entidades da  
administração direta e indireta privilegiarão a  
capacitação científica e tecnológica nacional como  
critérios para a concessão de incentivos, de  
compras e de acesso ao mercado brasileiro e  
utilizarão, preferencialmente, na forma da lei,  
bens e serviços ofertados por empresas nacionais.  
Art. - Em setores nos quais a tecnologia  
seja fator determinante de produção, serão  
consideradas nacionais empresas que, estiverem  
sujeitas ao controle tecnológico nacional em  
caráter permanente, exclusivo e incondicional.  
Art. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios propiciarão, na forma da  
lei, incentivos específicos a instituições de  
ensino e pesquisa, a universidades, empresas  
nacionais e pessoas físicas que realizaram  
atividades destinadas à ampliação do conhecimento  
científico, à capacitação científica e à autonomia  
tecnológica, de acordo com os objetivos e  
prioridades nacionais. 
Justificativa: 

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o 
texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  

 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00582 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Art. 395 a 398, 407 a 415  
Os Art. 395 até 398 que compõe o Capítulo  
referente a "Ciência e Tecnologia" e o Art. 407  
até 415 que compõe o Capítulo referente ao "Meio  
Ambiente", transfiram-se os mesmos para o Título  
VIII da "Ordem Econômica", onde passarão a ser  
Capítulo desta parte do Anteprojeto. (Art. 300) 
Justificativa: 

A matéria referente a “Ciência e Tecnologia” e “Meio Ambiente”, diz muito mais respeito a Ordem Econômica do 
que a Ordem Social.  
“Tecnologia e Ciência” são em nosso tempo expressões muito vinculadas ao desenvolvimento econômico e só 
indiretamente e que dizem respeito aos estudos sociais.  
Por outro lado, o “Meio Ambiente” encerra todas aquelas atividades do homem sobre a natureza, o que está 
muito mais perto do fato econômico do que do fato social.  
Pela matéria contida nesses dois capítulos mencionados verifica-se claramente que as duas áreas dizem muito 
mais respeito a matéria economia do que a assuntos sociais. Daí a procedência da emenda.  
Parecer:   

   A transposição de dispositivos pretendida pela Emenda não se faz necessário no presente momento, sendo ela 
mais apropriada na ocasião da revisão geral a ser procedida na ocasião da aprovação do novo texto 
constitucional.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01097 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 395, § 2o.  
Suprima-se o § 2o. do artigo 395. 
Justificativa: 

O termo “intelectuais” constante do dispositivo já foi incluído no “caput” do artigo 385, perdendo interesse e se 
tornando redundante neste §.  
Parecer:   

   A proposta foi integralmente acatada.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01127 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 395  
Dê-se a seguinte redação ao art. 395 do  
Anteprojeto de Constituição.  
Art. 395 - O Estado promoverá o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população, e a  
preservação do meio ambiente.  
Parágrafo único - A lei garantirá a  
propriedade intelectual e industrial. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 56  

 

Importante disposição deste Artigo é a garantia da propriedade industrial e intelectual que o texto proposto 
remete à lei ordinária.  
O uso da expressão “ capacitação tecnológica” ao invés de “autonomia tecnológica” conforme proposto em 
algumas redações deste Artigo é absolutamente mais apropriado já que capacitação tecnológica subentende a 
capacidade de decidir internamente que tecnologia utilizar, absorver, obter, desenvolver, enquanto a fixação de 
um objetivo de autonomia tecnológica é irreal não tendo alcançado nem mesmo por algumas nações das mais 
avançadas do mundo.  
Parecer:   

   Adotou-se a sugestão do Autor quanto à expressão "promoverá".  
O proposto no § único foi atendido, em parte, no título II, capítulo I.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01226 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivos emendados: artigo 395 e seus §§.  
- O artigo 395 e seus §§ (1o. a 4o.) passam  
ter a seguinte redação:  
Art. 395 - O Estado estimulará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho à população e a  
preservação do meio-ambiente.  
Parágrafo Único. A lei garantirá a  
propriedade intelectual e industrial. 
Justificativa: 

O detalhamento excessivo constante de um artigo e quatro parágrafos nos leva à concisão que propomos em um 
artigo e um parágrafo. Tal detalhamento pode ser encaminhado para a lei, como entendemos ser mais próprio, 
mais adequado.  
Parecer:   

   Adotou-se formulação genérica do "caput" por ser mais abrangente.  
O proposto no § único foi acolhido, em parte, no título II, cap. I.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01572 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
No Cap. IV, Art. 395:  
- Substituir a expressão "O Estado promoverá"  
por "O Estado assegurará". 
Justificativa: 

Ao Estado cabe, obrigatoriamente, em um regime democrático, assegurar o desenvolvimento científico e 
tecnológico da sociedade, emprestando-lhe, sem demasiada interferência, todos os meios ao seu alcance para a 
consecução de tal objetivo. Não cabe, entretanto, ao Estado, a promoção da mencionada tarefa, mas a toda a 
Sociedade.  
Parecer:   

   A redação do "caput" manteve a expressão "promoverá" por ser mais abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01573 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 Modificativa  
No Cap. IV, Art. 395:  
- Onde se lê "O Estado promoverá",  
modifique-se para "O Estado e a iniciativa  
privada promoverão". 
Justificativa: 

A promoção pelo Estado deixa antever a intenção de ser exigida da iniciativa privada apenas o ônus de financia-
la. Tal idéia estava contida no Anteprojeto da Subcomissão VIII-B e no Substitutivo do Relator da Comissão VIII, 
tendo sido rejeitada em ambos pelas respectivas maiorias.  
Acresça que a própria sobrevivência da iniciativa privada impõe investimento contínuo em Ciência e Tecnologia.  
Parecer:   

   O "caput" do artigo define, apenas, a ação do Estado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01574 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Modificar a redação do Art. 395 para:  
Art. 395 - O Estado estimulará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população e a  
preservação do meio ambiente.  
Parágrafo Único: A Lei garantirá a  
propriedade industrial.  
Suprimir os quatro parágrafos do Art. 395. 
Justificativa: 

A redação proposta apresenta as seguintes vantagens em relação à existente: 
- Torna mais coerente o papel do Estado, o qual deve estimular e não promover, uma vez que a promoção exclui 
as demais entidades participantes do processo, tornando passivo o seu papel.  
- A promoção da autonomia tecnológica é utópica e inatingível. Podemos, no máximo, estimular a capacidade 
tecnológica.  
- Os quatro parágrafos do Art. 395 são redundantes com as tarefas do Estado (Art. 6°). 
A nova redação, além de mais coerente e “enxuta”, foi a plenário, a nível de Comissão Temática, tendo sido 
vitoriosa por 37 contra 26 votos, derrubando a proposta do Relator da Comissão VIII, agora ressuscitada pelo 
Relator da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   

   A proposta de supressão dos quatro parágrafos foi integralmente acolhida.  
A redação do caput tornou-o mais abrangente e genérico.  
O proposto no § único foi acolhido, em parte no título II, cap. I.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01788 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Substitua-se a expressão "A pesquisa  
refletirá", do parágrafo 1o. do artigo 395, por  
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"As atividades inerentes ao desenvolvimento  
científico e tecnológico refletirão", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 395 - § 1o. - "As atividades inerentes  
ao desenvolvimento científico e tecnológico  
refletirão interesses nacionais, regionais,  
locais, sociais e culturais, assegurando a  
autonomia da pesquisa científica básica". 
Justificativa: 

A expressão pesquisa não engloba todas as atividades que compõem o desenvolvimento científico e tecnológico, 
como por exemplo a formação de recursos humanos, sendo recomendado substituí-la por outra de sentido mais 
amplo.  
Parecer:   

   A proposta trata de matéria de planos de desenvolvimento de C. e T.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01789 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dê-se ao parágrafo 2o. do artigo 395, a  
seguinte redação:  
Artigo 395 - § 2o. - A lei regulamentará a  
propriedade intelectual, resguardados os  
interesses e direitos coletivos. 
Justificativa: 

Não se discute o direito à propriedade intelectual, porém é indispensável que ela esteja subordinada aos 
interesses mais amplos da sociedade. A expressão “regulamentará” engloba a garantia.  
Parecer:   

   A proposta foi acolhida, em parte, no título II, cap. I.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01790 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   Emenda Aditiva e Modificativa  
Inclua-se no "caput" do artigo 395, após  
"promoverá", a seguinte expressão: "por todas as  
formas que estiver a seu alcance" e promova-se  
ajuste no texto, que passa a ter a seguinte  
redação:  
Artigo 395 - "O Estado promoverá, por todas  
as formas que estiver a seu alcance, o  
desenvolvimento científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológica para garantir a soberania  
da Nação, a melhoria das condições de vida e de  
trabalhos da população e a preservação do meio-  
ambiente. 
Justificativa: 

A atuação do Estado em favor da ciência e tecnologia deve ser a mais ampla possível, não se restringindo à 
implantação de uma política específica para o setor, cabendo-lhe lançar mão dos mais diferentes instrumentos e 
medidas de natureza administrativa, financeira, política e etc.., de forma a assegurar efeitos abrangentes e 
complementares.  
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Parecer:   

   Acolhida, em princípio, na formulação genérica do "caput" do artigo, tendo sido considerada desnecessária 
toda e qualquer explicitação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01797 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Inclua-se ao final do parágrafo 4o. do artigo  
395 a seguinte expressão:  
..."e deverá estar expresso no âmbito de  
todas as políticas".  
passando a ter a seguinte redação:  
Artigo 395 - § 4o. - "O compromisso do Estado  
com a Ciência e Tecnologia deverá assegurar  
condições para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no país e  
deverá estar expresso no âmbito de todas as  
políticas públicas". 
Justificativa: 

Este compromisso deverá estar refletindo em todas as modalidades de atuação do Estado, visando gerar 
ambiente favorável ao pleno aproveitamento e mobilização do conhecimento científico e tecnológico nacional.  
Parecer:   

   Acolhida, em princípio, na formulação genérica do "caput" do artigo, tendo sido, toda explicitação, considerada 
desnecessária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02587 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Inclua-se ao final do parágrafo 4o. do artigo 395 a seguinte expressão:  
..."e deverá estar expresso no âmbito de  
todas as políticas públicas."  
Passando a ter a seguinte redação:  
Artigo 395 - § 4o. - "O compromisso do  
Estado com a Ciência e Tecnologia deverá assegurar  
condições para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no país e  
deverá estar expresso no âmbito de todas as  
políticas públicas." 
Justificativa: 

Este compromisso deverá estar refletindo em todas as modalidades de atuação do Estado, visando gerar 
ambiente favorável ao pleno aproveitamento e mobilização do conhecimento científico e tecnológico nacional.  
Parecer:   

   Acolhida, em princípio, na formulação genérica do "caput" do artigo, tendo sido considerada desnecessária 
toda e qualquer explicitação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02602 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 60  

 

Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o. do Artigo 395:  
Artigo 395 - § 2o. - A lei disporá a  
propriedade intelectual. 
Justificativa: 

O termo “disporá” engloba a garantia, porém abre a oportunidade para que a propriedade intelectual fique 
idênticos aos interesses coletivos, deferindo-lhes função mais abrangente.  
Parecer:   

   A proposta foi atendida, em parte, no título II, capítulo I.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02603 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Substitua-se a expressão "A pesquisa  
refletirá", do parágrafo 1o. do artigo 395, por  
"As atividades inerentes ao desenvolvimento  
científico e tecnológico refletirão", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 395 - § 1o. - "As atividades inerentes  
ao desenvolvimento científico e tecnológico  
refletirão interesses nacionais, regionais,  
locais, sociais e culturais, assegurando a  
autonomia da pesquisa científica básica". 
Justificativa: 

A expressão pesquisa não engloba todas as atividades que compõem o desenvolvimento científico e tecnológico, 
como por exemplo a formação de recursos humanos, sendo recomendado substituí-la por outra de sentido mais 
amplo.  
Parecer:   

   A proposta é matéria de legislação ordinária e de planos de desenvolvimento de C. e T.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02607 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO GASPAR (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva e Modificativa  
Inclua-se no "caput" do artigo 395, após  
"promoverá" a seguinte expressão: "por todas as  
formas que estiver a seu alcance" e promova-se  
ajuste no texto, que passa a ter a seguinte  
redação:  
Artigo 395. - "O Estado promoverá, por todas  
as formas que estiver ao seu alcance, o  
desenvolvimento científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológica para garantir a soberania  
da Nação, a melhoria das condições de vida e de  
trabalho da população e a preservação do  
meio-ambiente. 
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Justificativa: 

A atuação do Estado em favor da ciência e tecnologia deve ser a mais ampla possível, não se restringindo à 
implantação de uma política específica para o setor, cabendo-lhe lançar mão dos mais diferentes instrumentos e 
medidas de natureza administrativa, financeira, política e etc.., de forma a assegurar efeitos abrangentes e 
complementares.  
Parecer:   

   Acolhida, em princípio, na formulação genérica do "caput" do artigo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02618 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 395, § 1o..  
O artigo 395 e o § 1o. passam a ter a  
seguinte redação renumerando-se os demais  
parágrafos:  
Art. 395 São livres a pesquisa científica e o  
desenvolvimento tecnológico, agindo o Estado  
supletivamente no incentivo à sua disseminação e  
aproveitamento adequados.  
§ 1o. - O Estado estimulará o progresso  
científico e tecnológico, sem prejuízo da  
iniciativa privada, de acordo com os seguintes  
princípios:  
I - promoção e melhoria da qualidade da vida  
humana;  
II - redução das desigualdades econômicas e  
sociais entre as regiões do País;  
III - racionalização de custos, processos e  
métodos nas atividades essenciais;  
IV - habilitação da iniciativa privada a  
produzir bens de elevado valor tecnológico  
agregado, para o atendimento do mercado nacional  
e internacional;  
V - capacitação da indústria nacional a  
manter-se independente e competitiva no mercado  
mundial.  
§ 2o. - O Estado poderá, mediante lei, criar  
fundos especiais, destinados à realização de  
pesquisas setoriais, bem como dar incentivos e  
conceder isenções fiscais a empresas ou entidades  
privadas que se dedicarem ao desenvolvimento  
científico e tecnológico. 
Justificativa: 

É essencial assegurar a liberdade para a pesquisa científica, evitando a tutela estatal num setor tão vital para o 
futuro do País.  
O texto do projeto adquiriu um tom excessivamente estatizante e passou al largo de parâmetros e limites em que 
a iniciativa do Estado deve coexistir com a mais ampla liberdade de um setor essencialmente privado. Afinal, a 
ciência é patrimônio da Humanidade, em primeiro lugar, e da sociedade que a gerou, em segundo lugar, e nunca 
ao Estado. Qualquer tutela estatal ocorre por delegação da sociedade.  
Este aspecto me parece extremamente relevante, e portanto merece ser discutido. A ação estatal na realização 
de pesquisas tem de estar lastreada no objetivo do bem-estar social. Um País em desenvolvimento, como o 
nosso, não pode recusar a eleição de prioridades, a nível de governo, para a promoção do progresso 
tecnológico, sob pena de não resolver os problemas básicos de toda a população. Porém, a necessidade de 
estabelecer metas, em nome do povo a que serve, não confere ao governo o direito de estatizar todo o 
segmento. Qualquer afirmação nesse sentido parte de equívocos históricos que encontram nos resultados uma 
amarga contradição. Apenas como exemplo, são notórias as deficiências tecnológicas em países de economia 
dirigida pelo Estado, a despeito do investimento maciço de dinheiro e de recursos humanos, em relação às 
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econômicas livres, nas quais toda a sociedade e o próprio governo usufruem das conquistas obtidas pelos 
pesquisadores autônomas e pelos centros de pesquisas independentes.  
Parecer:   

   Contrariamente ao "caput" proposto, foi mantida a ação do Estado como essencial ao desenvolvimento 
científico e capacitação tecnológica, o que não exclui a participação relevante da iniciativa privada.  
As sugestões dos §s 1o. e 2o. tratam de matéria a ser regulamentada por legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03336 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 4o. do Artigo 395 a seguinte redação:  
Artigo /95  
§ 4o. - O compromisso do Estado com a ciência  
e tecnologia deverá assegurar condições para a  
ampliação e a plena utilização da capacidade  
técnico-científica instalada no país e se  
EXPRESSARÁ EM TODAS AS SUAS ESFERAS E FORMAS DE  
ATENÇÃO. 
Justificativa: 

O compromisso do Estado com ciência e tecnologia tem que estar presente em todas as modalidades de sua 
atuação de modo a garantir condições efetivas de mobilização da capacidade nacional.  
Parecer:   

   A formulação em termos genéricos do "caput" do artigo abrange a matéria proposta e torna dispensável 
maiores especificações no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03347 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 395 a  
seguinte redação:  
Artigo 395 ......................... 
§ 1o. - O desenvolvimento científico e  
tecnológico refletirá interesses nacionais,  
regionais, locais, sociais e culturais, assegurada  
a autonomia da pesquisa científica básica. 
Justificativa: 

Visa estender o princípio firmado a todas as atividades que compõem o desenvolvimento da ciência e tecnologia, 
dentre as quais a pesquisa se inclui.  
Parecer:   

   Na atual fase de tramitação, resolvemos transferir para a legislação ordinária, dispositivos que constavam 
como parágrafos de alguns artigos do capítulo de Ciência e Tecnologia. E o caso da presente emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03825 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
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Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se ao final do parágrafo 4o. do art. 395 a seguinte expressão:  
..."e deverá estar expresso em todas as suas  
esferas e formas de atuação".  
passando a ter a seguinte redação:  
Artigo 395. ............................ 
§ 4o. - "O compromisso do  
Estado com a ciência e tecnologia deverá assegurar  
condições para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no país e  
deverá estar expresso em todas as suas esferas e  
formas de atuação". 
Justificativa: 

Tal compromisso deve estar refletido em todas as modalidades de atuação do aparelho de Estado e de modo a 
criar uma ambiência favorável ao melhor aproveitamento e mobilização da inteligência nacional.  
Parecer:   

   Na fase do projeto, resolvemos dar uma redação mais concisa ao "caput" do dispositivo citado, sob a forma de 
princípio transferindo-se para a legislação ordinária o que era tratado nos parágrafos 1o ao 4º.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03835 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS SUBSTITUÍDOS: Art. 395 e 396  
DISPOSITIVOS SUPRIMIDOS: Art. 397 e 398  
Dê-se aos Art. 395 e 396 a seguinte redação:  
Art. 395. O Poder Público incentivará a  
pesquisa e o ensino e a experimentação científica  
e tecnológica. Quaisquer limitações a essas  
atividades só poderão ser estabelecidas mediante  
lei complementar federal.  
Art. 396 As entidades incentivadoras da  
ciência e da tecnologia, organizadas ou  
financiadas pelo Poder Público, terão,  
obrigatoriamente, por órgão decisório superior, um  
conselho deliberativo paritário, composto de  
representantes do governo, do setor produtivo, da  
comunidade científica e do público em geral.  
Parágrafo único. A lei regulará o  
funcionamento dos conselhos deliberativos a que se  
refere o caput, assegurada a publicidade das  
sessões, garantida, em caráter excepcional,  
mediante justificativa, a confidencialidade de  
documentos. 
Justificativa: 

A emenda sintetiza o compromisso social de todos como todos, de promover o desenvolvimento científico e 
tecnológico mediante canais de atendimento direito entre governantes e governados. Reforma a liberdade de 
pesquisa e experimentação e assegura a publicidade do processo político-administrativo, com o que reforça o 
estado de direito democrático.  
A síntese aperfeiçoa o anteprojeto, aproximando-o do ideal de uma carta sintética autoaplicável nos seus 
princípios fundamentais.  
Parecer:   

   Os dispositivos que se pretende emendar foram suprimidos nesta fase do projeto. A matéria deve ser remetida 
à legislação ordinária (art. 395).  
Quanto ao artigo 396, a lei pode tratar da composição dos conselhos deliberativos, das entidades incentivadoras 
da ciência e da tecnologia.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:03993 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Emenda Modificativa ao § 1o. do artigo 395 do Projeto.  
Art. 1o. - Dê-se ao § 1o. do art. 395 a seguinte redação:  
"Art. 395 ......................... 
§ 1o. - As atividades inerentes ao  
desenvolvimento científico e tecnológico  
refletirão interesses nacionais, regionais,  
locais, sociais e culturais, assegurando a  
autonomia da pesquisa científica básica". 
Justificativa: 

Consideramos que a expressão “atividades inerentes ao desenvolvimento científico e tecnológico” melhor serve 
aos objetivos do texto constitucional por ter amplitude maior que a expressão “pesquisa” adotada no texto 
original.  
Parecer:   

   A proposta é matéria de planos de desenvolvimento de C e T ou de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03994 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Emenda Modificativa ao § 2o. do artigo 395, do Projeto.  
"Art. 395 ......................... 
§ 2o. - A lei regulamentará a propriedade  
intelectual, resguardando os interesses e direitos  
coletivos". 
Justificativa: 

Modernamente, o direito de propriedade, qualquer que seja ela, deve se subordinar aos interesses maiores da 
sociedade. 
Parecer:   

   O dispositivo que o autor pretende emendar, nesta fase do projeto, foi suprimido e transferido, para o Título II 
capítulo I.  
Assim a emenda fica prejudicada.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03998 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Emenda Modificativa ao § 4o. do artigo 395 do Projeto.  
Art. 1o. - Dê-se ao § 4o. do artigo 395 a seguinte redação:  
"Art. 395 ............................. 
§ 4o. - O compromisso do Estado com a  
Ciência e Tecnologia deverá assegurar a permanente  
ampliação e a plena utilização do potencial  
técnico-científico instalado no país através de  
sua adequação a todas as políticas públicas". 
Justificativa: 
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O conhecimento humano está em evolução permanente e, em nossos dias, o desenvolvimento científico e 
tecnológico deve ser objeto da atenção, supervisão e amparo do Estado. 
Parecer:   

   A formulação em termos genéricos do "caput" do artigo abrange a matéria proposta e torna dispensável 
maiores especificações no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04117 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 395 e seus parágrafos 1o., 2o., 3o. e 4o.  
Suprimam-se, no art. 395 do Projeto de  
Constituição os parágrafos 1o., 2o., 3o. e 4o. 
Justificativa: 

A redação dos dispositivos em tela exagera a função voluntarista do Estado no desenvolvimento da pesquisa 
científica e tecnológica. Ao Estado cabe incentivar os pesquisadores que podem se situar em diferentes áreas: 
nos próprios departamentos do Estado, nas Universidades, nos laboratórios, nos centros privados de pesquisa e 
nos núcleos de pesquisa industrial e agrícola. A função do Estado deve ser incentivadora e indutora com um 
mínimo possível de intervenção direta.  
Parecer:   

   Foi mantido no Projeto o art. 395 (caput) que estabeleceu princípios gerais, tendo sido suprimidos os quatro 
parágrafos.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04139 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. 395.  
Substitua-se, no art. 395 do Projeto de  
Constituição a expressão "O Estado promoverá" pela  
expressão "O Estado incentivará...". 
Justificativa: 

A redação do dispositivo em tela exagera a função voluntarista do Estado no desenvolvimento da pesquisa 
científica e tecnológica. Ao Estado cabe incentivar os pesquisadores que podem se situar em diferentes áreas: 
nos próprios departamentos do Estado, nas Universidades, nos laboratórios, nos centros privados de pesquisa e 
nos núcleos de pesquisa industrial e agrícola. A função do Estado deve ser incentivadora e indutora com um 
mínimo possível de intervenção direta.  
Parecer:   

   Na redação do "caput" do art. 395, substituímos as expressões "apoiará e estimulara" por "promoverá" por ser 
mais abrangente. O Estado deverá promover o desenvolvimento de C. e T. Seja em universidades, laboratórios 
ou centros de pesquisas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04612 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
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Dispositivo emendado: Artigo 395  
Dê-se ao parágrafo 2o. do artigo 395, a  
seguinte redação:  
Artigo 395 ............................  
§ 2o. A lei regulamentará a  
propriedade intelectual, resguardados os  
interesses e direitos coletivos. 
Justificativa: 

Não se discute o direito à propriedade intelectual, porém é indispensável que ela esteja subordinada aos 
interesses mais amplos da sociedade. A expressão “regulamentará” engloba a garantia.  
Parecer:   

   Foi mantido o "caput" do art. 395 que estabelece os princípios gerais de ação do Estado e suprimidos os 
parágrafos. O tratado na presente Emenda (§2o.) foi suprimido e transferido para o Título II, capítulo 1, que trata 
das garantias individuais.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04613 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva e Modificativa  
Inclua-se no "caput" do artigo 395, após  
"promoverá" a seguinte expressão: "por todas as  
formas que estiver a seu alcance" e promova-se  
ajuste no texto, que passa a ter a seguinte  
redação:  
Artigo 395 - "O Estado promoverá, por todas  
as formas que estiver a seu alcance, o  
desenvolvimento científico, a autonomia e a  
capacidade tecnológica para garantir a soberania  
da Nação, a melhoria das condições de vida e de  
trabalho da população e a preservação de meio-  
ambiente. 
Justificativa: 

A atuação do Estado em favor da ciência e tecnologia deve ser a mais ampla possível, não se restringindo à 
implantação de uma política específica para o setor, cabendo-lhe lançar mão dos mais diferentes instrumentos e 
medidas de natureza administrativa, financeira, política e etc.., de forma a assegurar efeitos abrangentes e 
complementares.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente no mérito, ressalvada a redação final do relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:04620 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 395  
Substitua-se a expressão "A pesquisa  
refletirá" do parágrafo 1o. do artigo 395, por "As  
atividades inerentes ao desenvolvimento  
científico e tecnológico refletirão interesses  
nacionais, regionais, locais, sociais e culturais,  
assegurando a autonomia da pesquisa científica  
básica". 
Justificativa: 
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A expressão pesquisa não engloba todas as atividades que compõem o desenvolvimento científico e tecnológico, 
como por exemplo a formação de recursos humanos, sendo recomendado substituí-la por outra de sentido mais 
amplo.  
Parecer:   

   O dispositivo que se pretende emendar (§ 1o.) foi suprimido, transferindo-se para o "caput" do artigo o 
princípio que deve orientar a ação do Estado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04721 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 395.  
Inclua-se ao final do parágrafo 4o. do  
artigo 395 a seguinte expressão:  
... "e deverá estar expresso no âmbito de  
todas as políticas públicas".  
passando a ter a seguinte redação:  
Artigo 395 - § 4o."O compromisso do Estado  
com a Ciência e Tecnologia deverá assegurar  
condições para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no país e  
deverá estar expresso no âmbito de todas as  
políticas públicas". 
Justificativa: 

Este compromisso deverá estar refletindo em todas as modalidades de atuação do Estado, visando gerar 
ambiente favorável ao pleno aproveitamento e mobilização do conhecimento científico e tecnológico nacional.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente no mérito, ressalvada a redação final do relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05057 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se, no todo em parte os Artigos 395,  
396, 397, 398, dando-se nova redação ao Capítulo IV:  
Da Ciência e Tecnologia  
Art. - O Estado promoverá o desenvolvimento,  
científico, a autonomia e a capacitação  
tecnológica, para a melhoria das condições de vida  
e de trabalho da população e a preservação do meio  
ambiente.  
§ 2o. - A lei garantirá a propriedade  
intelectual.  
§ 3o. - É asseguradas pelo Estado, na forma  
da lei, aplicação das normas brasileiras, da  
metrologia legal e da certificação da qualidade,  
visando à proteção do consumidor.  
§ 4o. - O Estado deverá assegurar condições  
para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no País.  
Parágrafo único - O Estado e as entidades da  
administração direta e indireta privilegiarão a  
capacitação científica e tecnológica nacional como  
critérios para a concessão de incentivos, de  
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compras e de acesso ao mercado brasileiro e  
utilizarão, preferencial, na forma da lei,  
bens e serviços ofertados por empresas nacionais.  
Art. - Em setores nos quais a tecnologia  
seja fator determinante de produção, serão  
consideradas nacionais empresas que, estiverem  
sujeitas ao controle tecnológico nacional em  
caráter permanente, exclusivo e incondicional.  
Art. - A União, os Estados, o Distrito  
Federal e os Municípios propiciarão, na forma da  
lei, incentivos específicos a instituições de  
ensino e pesquisa, a universidades, empresas  
nacionais e pessoas físicas que realizaram  
atividades destinadas à ampliação do conhecimento  
científico, à capacitação científica e à autonomia  
tecnológica, de acordo com os objetivos e  
prioridades nacionais. 
Justificativa: 

Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo próprio, com o 
texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
Parecer:   

   Acolhida, parcialmente, ressalvando a redação final do relator, o "caput" e o § 4o. do primeiro artigo sugerido. 
A matéria dos § 2o. e 3o. é tratada, respectivamente, no título II, capítulo I e no título IV, capítulo II.  
Acolhidas as sugestões de § Único e de segundo artigo.  
A sugestão de último artigo é matéria de legislação ordinária e, portanto, infraconstitucional.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05452 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   

   EMENDA No.  
Dê-se nova redação ao artigo 395 e seus  
Parágrafos:  
"Art. 395 - O Estado promoverá o  
desenvolvimento científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológica, para a garantia da  
soberania da Nação e a melhoria das condições de  
vida e de trabalho da população e a preservação do  
meio ambiente.  
§ 1o. - A pesquisa científica básica,  
desenvolvida com plena autonomia, receberá  
tratamento prioritário do poder público.  
§ 2o. - A pesquisa tecnológica voltar-se-á  
para a solução dos grandes problemas brasileiros  
em escala nacional, regional e local.  
§ 3o. - O compromisso do Estado com a ciência  
e a tecnologia deverá assegurar condições para a  
valorização dos recursos humanos nelas envolvidas  
e para a ampliação, plena utilização e renovação  
permanente da capacidade técnico-científica  
instalada no País." 
Justificativa: 

O texto constitucional em elaboração revelo maior sensibilidade aos interesses econômicos envolvidos pela 
aplicação da ciência e pela exploração industrial e comercial da tecnologia científica, que a própria produção, 
expansão e significado cultural e político de ambas para a crescente autonomia e soberania da Nação. A forma 
dada a este artigo permite resgatar o que é essencial, de forma sintética e elegante; e ao mesmo tempo 
estabelecer a relação natural entre a pesquisa básica e a pesquisa tecnológica. Existe uma interação entre elas, 
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no pensamento cientifico atual, que não pode ser captada em um texto constitucional. Porém, sem o crescimento 
da pesquisa básica o desenvolvimento da tecnologia torna-se dependente de transferência de “ pacotes 
tecnológicos”. Os exemplos da Alemanha, dos fins do século XIX em diante, e do Japão, neste século, são 
conclusivos. Uma Nação que pretenda conquistar autonomia econômica, cultural e política relativa precisa 
dispensar decidida prioridade à criação e conhecimento técnico na ciência e empenhar-se a fundo na produção 
de tecnologia de ponta própria, com suportes teóricos e práticos (econômicas, comerciais, etc.) e de 
desenvolvimento interno.  
Parecer:   

   Adotou-se a inclusão da expressão "promoverá", transferindo-se as finalidades desta ação do Estado, quanto à 
preservação do meio ambiente para capítulo próprio.  
As propostas contidas nos §s 1o. e 2o. constituem matéria de legislação ordinária e de planos de 
desenvolvimento de C e T.  
O proposto no § 3o. já está atendido no "caput" do artigo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05600 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 395 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 395 - Lei ordinária estabelecerá as  
condições de realização da pesquisa, por parte de  
órgãos internacionais, sobre a natureza  
brasileira, assegurando-se a participação e  
acompanhamento de organismos científicos  
nacionais.  
Parágrafo único. Considera-se como patrimônio  
nacional o material recolhido resultante da  
pesquisa a que se refere este artigo". 
Justificativa: 

É hora de acabarmos com a nossa xenofobia e abrir as nossas fronteiras à participação do “know how” 
estrangeiro nos diversos setores da cultura e economia em nosso País, guardadas as devidas reservas 
recomendadas pelo interesse nacional.  
Parecer:   

   Trata-se de matéria a ser regulamentada por legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05663 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Os parágrafos 1o., 2o. e 3o. do artigo 395 do Projeto.  
§ 1o. A pesquisa científica básica,  
desenvolvida com plena autonomia, receberá  
tratamento prioritário do poder público.  
§ 2o. A pesquisa tecnológica voltar-se-á para  
solução dos grandes problemas brasileiros em  
escala nacional, regional e local.  
§ 3o. O compromisso do Estado com a ciência e  
a tecnologia deverá assegurar condições para a  
valorização dos recursos humanos nelas envolvidos  
e para a ampliação, plena utilização e renovação  
permanente da capacidade técnico-científica  
instalada no País. 
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Justificativa: 

A atual redação pretende sintetizar o que é a aspiração da comunidade científica.  
Parecer:   

   As propostas contidas nos §s 1o. e 2o. constituem matéria de legislação ordinária e de planos de 
desenvolvimento em C. e T.  
O proposto no § 3o., já está atendido no caput do artigo próprio.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05732 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivos Emendados: artigo 395 e seus §§.  
- O artigo 395 e seus §§ (1o. a 4o.) passam  
ter a seguinte redação:  
Art. 395 - O Estado estimulará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho à população e a  
preservação do meio-ambiente.  
Parágrafo Único - A lei garantirá a  
propriedade intelectual e industrial. 
Justificativa: 

O detalhamento excessivo constante de um artigo e quatro parágrafos nos leva à comissão que propomos em 
um artigo e um parágrafo. Tal detalhamento pode ser encaminhado para a lei, como entendemos ser mais 
próprio, mais adequado.  
Parecer:   

   Adotamos a redação do "caput" com a utilização da expressão, mais abrangente, "promoverá". Quanto às 
finalidades desta ação do Estado, a preservação do meio-ambiente é tratada em capítulo próprio.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05916 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Modificar a redação do art. 395 para:  
"Art. 395 - O estado estimulará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica de vida e de trabalho da população e a  
preservação do meio ambiente.  
Parágrafo único - a Lei garantirá a  
propriedade industrial."  
Suprimir os quatro parágrafos do Artigo 395. 
Justificativa: 

A redação proposta apresenta as seguintes vantagens em relação à existente: 
- torna mais coerente o papel do estado, o qual deve estimular e não promover, uma vez que a promoção exclui 
as demais entidades participantes do processo, tornando passivo o seu papel.  
- a promoção da autonomia tecnológica é utópica e inatingível. Podemos, no máximo, estipular a capacitação 
tecnológica, ademais ao desenvolvimento e à multiplicação da ciência não pode dar caráter de finitude.  
Parecer:   

   No "caput" do artigo adotou-se a expressão, mais abrangente "promoverá", transferindo-se as finalidades desta 
ação do Estado quanto à preservação do meio ambiente para capítulo próprio.  
O proposto no § único foi atendido no título II, capítulo I.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:06018 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
No art. 395:  
Substitua-se a expressão "promoverá" por  
"estimulará", suprimindo-se o parágrafo 1o. 
Justificativa: 

No texto original, diz-se que o Estado “promoverá” o desenvolvimento científico”.  
Não cabe ao Estado promover o desenvolvimento científico. Cabe-lhe estimula-lo.  
O parágrafo 1° afirma que “a pesquisa refletirá interesses nacionais, regionais,..”, ressalvando apenas a 
autonomia da “pesquisa científica básica”. Quem definirá quais são esses interesses? Quem dirá o que é 
pesquisa básica? 
A Emenda visa a libertar a pesquisa de censura do Estado.  
Parecer:   

   Adotou-se a expressão "promoverá" por ser mais abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06728 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

   Modificar a redação do art. 395 para:  
Art. 395 - O Estado estimulará o  
desenvolvimento científico e a condições  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população e a  
preservação do meio ambiente.  
Parágrafo único. A lei garantirá a  
propriedade industrial.  
Suprimir os quatro parágrafos do art. 395. 
Justificativa: 

A redação proposta apresenta as seguintes vantagens em relação à existente: 
- Torna mais coerente o papel do Estado, o qual deve estimular e não promover, uma vez que a promoção exclui 
as demais entidades participantes do processo, tornando passivo o seu papel.  
- A promoção da autonomia tecnológica é utópica e inatingível. Podemos, no máximo, estimular a capacidade 
tecnológica.  
- Os quatro parágrafos do Art. 395 são redundantes com as tarefas do Estado (Art. 6°). 
A nova redação, além de mais coerente e “enxuta”, foi a plenário, a nível de Comissão Temática, tendo sido 
vitoriosa por 37 contra 26 votos, derrubando a proposta do Relator da Comissão VIII, agora ressuscitada pelo 
Relator da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   

   A redação do "caput" manteve a expressão "promoverá" por ser mais abrangente. Define-se a ação do Estado, 
apenas, o que não significa exclusão da participação, fundamental, da iniciativa privada.  
O proposto no § único foi acolhido, em parte, no título II, cap. I.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08432 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:   

   Acrescenta Parágrafo ao Art. 395  
Art. 395 ....................... 
§ 5o. - É assegurado pelo Estado a todo o  
setor em fase de desenvolvimento científico e  
tecnológico visando à autonomia da  
industrialização, a não privilegiabilidade  
referente à propriedade industrial, podendo  
denunciar os acordos de patentes que impeçam essa  
autonomia. 
Justificativa: 

O respeito a propriedade intelectual, as normas de propriedade industrial aos acordos de marcas e patentes, em 
países em desenvolvimento, tem um limite: a soberania. Se a reserva de mercado constitui obstáculo para sua 
implantação, face aos múltiplos acordos e barreiras, nada deve impedir aos brasileiros de alcançar novo estágio 
de progresso, de desenvolvimento científico e tecnológico. A barreira dos privilégios poderá ser rompida sem 
traumas descaracterizando-se a privilegibilidade que inibe o progresso e o desenvolvimento.  
Parecer:   

   No cap. I, título II, é garantida a proteção temporária à propriedade industrial.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08600 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Emenda modificativa ao § IV do art. 395 do  
Projeto de Constituição.  
Dê-se ao parágrafo IV do art. 395 a seguinte  
redação:  
"O Estado deve assegurar a permanente  
ampliação e a utilização do potencial técnico-  
científico instalado no País". 
Justificativa: 

Cabe ao Estado promover por todos os meios o desenvolvimento técnico-científico, já que o conhecimento 
humano está em permanente evolução e não o fazendo, cair-se-á numa defasagem e atraso lastimáveis em 
relação a outros países.  
Parecer:   

   Atendido sob a forma de princípio geral que norteia o "caput" do artigo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09486 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Proposta de emenda Constitucional  
Propõe nova redação ao art. 395  
Art..."O apoio à pesquisa científica básica é  
de interesse nacional e é dever do Estado." 
Justificativa: 

A presente proposta, aprovada na Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Física, diz respeito ao Art. 395 
do Projeto Bernardo Cabral, relativo à ciência e à Tecnologia, no que se refere à pesquisa científica básica.  
A idéia é exprimir de forma concisa aquilo que é essencial e duradouro neste tema, conforme cabe na 
Constituição, corrigindo versões anteriores que não me parecem adequadas. A exemplo do Artigo 371, “A 
educação, direto de cada um, é dever do Estado”, a proposta poderia transformar-se num lema, o que também 
me parece apropriado para um artigo da Constituição.  
Um exemplo recente da validade e importância desta emenda foi relatado pelo Vice Conselheiro Científico do 
Presidente Reagan na Academia Brasileira de Ciências. O Presidente Reagan, logo no início de seu mandato, 
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instituiu uma comissão, formada pelos presidentes das maiores empresas americanas, para propor medidas 
práticas para aumentar a competitividade da indústria americana no mercado mundial. A principal medida 
proposta pela comissão foi: aumentar o apoio governamental à pesquisa científica básica. Isso efetivamente vem 
sendo feito pelo governo Reagan.  
Naturalmente, o artigo não pretende diminuir a importância da pesquisa de desenvolvimento tecnológico, mas o 
apoio a esta é compartilhado entre o governo e as próprias empresas, ao passo que o apoio à pesquisa básica, 
em qualquer país, é responsabilidade praticamente exclusiva do Estado.  
Parecer:   

   A proposta foi acolhida na formulação abrangente, mas específica, do caput do artigo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09864 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva e Supressiva  
Dispositivos Substituídos: Artigos 395 e 396  
Dispositivos Suprimidos: Artigos 397 e 398  
1 - Dê-se aos artigos 395 e 396 a seguinte  
redação:  
"Art.395 - O Poder Público incentivará a  
pesquisa e o ensino e a experimentação científica  
e tecnológica. Quaisquer limitações a essas  
atividades só poderão ser estabelecidas mediante  
lei complementar federal.  
Art. 396 - As entidades incentivadoras da  
ciência e da tecnologia, organizadas ou  
financeiras pelo Poder Público, terão,  
obrigatoriamente, por órgão decisório superior, um  
conselho deliberativo paritário, composto de  
representantes do governo, do setor produtivo, da  
comunidade científica e do público em geral.  
Parágrafo único - A lei regulará o  
funcionamento dos conselhos deliberativos a que se  
refere o "caput", assegurada a publicidade das  
sessões, garantida, em caráter excepcional,  
mediante justificativa, a confidencialidade de  
documentos.  
2 - Suprima-se os artigos 397 e 398. 
Justificativa: 

O desenvolvimento científico e tecnológico há de ser estabelecido e alcançado mediante o compromisso social 
entre governantes e governados. Para tanto é preciso liberdade de pesquisa e experimentação.  
Por outro lado, a emeda assegurada a transferência do processo político-administrativo, na medida em que cria a 
obrigatoriedade de um Conselho deliberativo paritário, a ser regulado por lei, perante as entidades incentivadoras 
da ciência e da tecnologia.  
Parecer:   

   Foi mantida a redação do "caput" do art. 395 do Projeto de Constituição do relator da Comissão de 
Sistematização, excluída das finalidades da ação do Estado.  
A proposta de art. 396 trata de matéria melhor regulamentada por lei ordinária.  
O art. 397 não pode ser suprimido por ser essencial ao conceito de ação do Estado na promoção do 
desenvolvimento de C. e T.  
Foi acolhida a proposta de supressão do art. 398.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10651 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 395  
Dê-se ao artigo 395 do Projeto da  
Constituição a redação seguinte:  
Art. 395 - O desenvolvimento científico e a  
capacitação tecnológica do país serão assegurados,  
observados os interesses e as peculiaridades  
nacionais, regionais e locais, bem como a  
preservação dos bens e valores culturais do povo,  
mediante:  
I - a aplicação de recursos orçamentários na  
formação de recursos humanos e no desenvolvimento  
da pesquisa básica e aplicada;  
II - a concessão de incentivos de natureza  
fiscal e creditícia às empresas e entidades  
nacionais públicas e privadas de pesquisa e  
desenvolvimento tecnológico;  
III - a garantia da propriedade intelectual;  
IV - a ampliação e plena utilização da  
capacidade técnico científica instalada no País;  
V - a preferência na aquisição, pelo poder  
público, de bens e serviços produzidos com  
tecnologia desenvolvida no País.  
Parágrafo Único - A lei fixará, anualmente, a  
parcela dos orçamentos da União, dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios, bem como das  
entidades paraestatais, a ser aplicada na  
capacitação científica e tecnológica, e  
estabelecerá os critérios de incentivo à  
pós-graduação. 
Justificativa: 

A redação contribui para a síntese e clareza da Carta. Com efeito, absorve, também, as disposições inseridas no 
artigo 398 e seus parágrafos, evitando a tendência de prolixidade do texto.  
Parecer:   

   Adotou-se a expressão "promoverá" por ser mais abrangente que "assegurar".  
As sugestões contidas no "caput", itens e § único constituem matéria de planos de desenvolvimento de C e T e 
de legislação ordinária.  
As sugestões contidas nos itens II e V foram acolhidas em outros artigos do capítulo Da Ciência e Tecnologia.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10724 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 395.  
Acrescente-se, como § 5o. artigo 395 do  
Projeto da Constituição, o que se segue:  
§ 5o. - O Estado garantirá, a fundo perdido,  
condições materiais e financeiras ao cientista, ao  
pesquisador, ao artista, ao músico e ao escritor,  
comprovadamente sem recursos, para a elaboração e  
divulgação de seus trabalhos, e realização de  
cursos de aperfeiçoamentos no país e no exterior. 
Justificativa: 

A história nos informa que muitos cientistas e filósofos, pesquisadores, portas e escritores muito mais poderiam 
ter produzido se houvesses tido amparo material e condições financeiras melhores para a realização do seu 
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trabalho. Por falta de recursos, o pesquisador deixa de realizar importante viagem de estudo, e o literato deixa de 
escrever, porque tem de empenhar-se, antes do mais, em conquistar o pão para matar a fome. Perde o país 
muitos talentos, com irreparável prejuízo para as ciências, as letras e as artes. Preenchamos a lacuna através da 
obrigatoriedade do amparo efetivo do Estado à atividade científica, artística e literária.  
Parecer:   

   No que se refere ao pesquisador e ao cientista, a proposta é matéria de planos de desenvolvimento de C. e T. 
e, nos termos gerais em que está formulada, trata-se de questão a ser regulamentada por lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10746 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 395  
Acrescente-se ao Art. 395 o parágrafo 5o.  
§ 5o. O pesquisador, o professor e o  
profissional liberal poderão importar diretamente,  
equipamentos, instrumentos e acessórios para seu  
trabalho, em quantidades não excedentes às do seu  
uso pessoal. 
Justificativa: 

O progresso técnico-científico do Brasil, só será acelerado se os profissionais brasileiros puderem ter para o seu 
trabalho a possibilidade de importar ou trazer os equipamentos atualizados e aperfeiçoados que são fabricados e 
desenvolvidos no Exterior, já que no Brasil, em geral não é possível adquirir estes equipamentos, ou por 
desinteresse dos importadores ou pelo elevado preço. 
Parecer:   

   A sugestão é matéria de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10787 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo a substituir: Art. 395 e seus  
parágrafos  
1. Substitua-se o "caput" do art. 395, que  
trata de promoção do desenvolvimento científico,  
pelo seguinte:  
"Art. 395 - Cumpre ao Estado, à sociedade, às  
empresas e aos cidadãos apoiar, incentivar e  
promover o ensino, a experimentação científica e o  
desenvolvimento tecnológico.  
2. Substituam-se os parágrafos 1o. e 4o., do  
art. 395, pelo seguinte:  
Parágrafo Único - A ação estatal, com  
referência à capacitação científica e ao  
desenvolvimento tecnológico tem por finalidade:  
I - Garantir a liberdade de pesquisa, ensino  
e experimentação científica e tecnológica.  
II - Assegurar o fluxo internacional do  
conhecimento e da experiência científica e  
tecnológica.  
III - Estimular o investimento em novas  
tecnologias e sua transferência real ao patrimônio  
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científico nacional.  
IV - Incentivar, mediante benefícios fiscais,  
o investimento público e privado em pesquisas, no  
treinamento e no aperfeiçoamento do trabalhador  
nacional.  
V - Desenvolver a ciência, a tecnologia e a  
criação e desenvolvimento, no País, de processos,  
métodos e bens.  
VI - Proteger adequadamente os inventos, as  
marcas e patentes. 
Justificativa: 

O texto proposto no projeto de Constituição, e cuja redação desejamos modificar, é o seguinte.  
“ART. 395 – O Estado promoverá o desenvolvimento científico, a autonomia e a capacitação tecnológica, para a 
garantia da soberania da Nação e a preservação do meio ambiente.  
§ 1° - A pesquisa refletirá interesses nacionais, regionais locais, sociais e culturais, assegurada a autonomia da 
pesquisa científica básica.  
§ 2° - A lei garantirá a propriedade intelectual.  
§ 3° - É assegurada pelo Estado, na forma da lei, aplicação das normas brasileiras, da metrologia legal e da 
certificação da qualidade, visando à proteção do consumidor e do meio ambiente e à exploração adequada dos 
recursos nacionais.  
§ 4° - O compromisso do Estado com a ciência e a tecnologia deverá assegurar condições para a ampliação e a 
plena utilização da capacidade técnico-científica instalada no País.  
Trata-se, como facilmente se deduz da leitura, de uma série de platônicas declarações. “a pesquisa refletirá os 
interesses nacionais..”; “o compromisso do Estado com a ciência e a tecnologia deverá assegurar...”. Falta-lhe a 
necessária objetividade, própria dos textos mandatórios de um pacto Constitucional, a reger as relações intra-
sociais. 
Mesmo o caput do artigo peca por seu caráter eminentemente estatizante, ao reservar ao Estado, com omissão 
dos demais segmentos sociais, a tarefa de desenvolver a ciência e a tecnologia.  
Acreditamos que, na forma ora proposta, os interesses e os desejos sadios, obscurecidos pela redação 
redundante e rebarbativa do texto do projeto, ficarão melhor assegurados e mais firmemente estabelecidos, na 
sua objetividade, do que se aprovado fosse o que se encontra no projeto sob exame.  
Por isso, cumpre mudar na redação, conforme esta emenda.  
Parecer:   

   A proposta é matéria de diretrizes de política de C. e T. a serem incorporadas em planos de desenvolvimento 
de C. e T. e regulamentada por legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11277 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Os parágrafos 1o., 2o., 3o. do artigo 395 do  
projeto devem ter a seguinte redação:  
§ 1o. A pesquisa científica básica,  
desenvolvida com plena autonomia, receberá  
tratamento prioritário do poder público.  
§ 2o. A pesquisa tecnológica voltar-se-á para  
solução dos grandes problemas brasileiros em  
escala nacional, regional e local.  
§ 3o. O compromisso do Estado com a ciência e  
a tecnologia deverá assegurar condições para a  
valorização dos recursos humanos nelas envolvidos  
e para a ampliação, plena utilização e renovação  
permanente da capacidade técnico-científico  
instalada no País. 
Justificativa: 

A atual redação pretende sintetizar o que é a aspiração da comunidade científica.  
Parecer:   

   As propostas contidas nos § 1o. e 2o. constituem matéria de legislação ordinária e de planos de 
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desenvolvimento de C e T.  
O proposto no § 3o. já está atendido, sob forma de princípio, no "caput" do artigo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:12779 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 395  
Dê-se ao art. 395 do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Art. 395 - Cumpre ao Estado, à sociedade, às  
empresas e aos cidadãos apoiar, incentivar e  
promover o ensino, a experimentação científica e o  
desenvolvimento tecnológico.  
Parágrafo único - A ação do Estado terá por  
finalidade:  
a) garantir a liberdade de pesquisa, ensino e  
experimentação científica e tecnológica;  
b) assegurar o fluxo internacional do  
conhecimento e da experiência científica e  
tecnológica;  
c) estimular o investimento em novas  
tecnologias e sua transferência real ao patrimônio  
científico nacional;  
d) incentivar, mediante benefícios fiscais, o  
investimento público e privado em pesquisas, no  
treinamento e no aperfeiçoamento do trabalhador  
nacional;  
e) proteger adequadamente os inventos, as  
marcas e patentes". 
Justificativa: 

Objetiva-se, exclusivamente, com a apresentação da presente emenda dar maior objetividade ao texto do artigo 
que se quer ver alterado e ampliar a reserva monopolística do Estado, prevista no “caput” do artigo, da promoção 
do incentivo e promoção da experimentação científica e do desenvolvimento tecnológico, estendendo tal 
incumbência aos demais segmentos da sociedade.  
Assim, parece-nos que, com a redação proposta, estaremos atendendo melhor os interesses maiores da Nação 
nessa área de importância crucial para seu desenvolvimento. 
Parecer:   

   A proposta é matéria de diretrizes de política de C. e T. a serem incorporadas em planos de desenvolvimento 
de C. e T. e regulamentada por lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13972 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA AO ART. 395.  
Inclua-se ao final do § 4o. do artigo 395 a  
seguinte expressão:  
... "e deverá estar expresso em todas as  
suas esferas e formas de atuação".  
Passando a ter a seguinte redação:  
Art. 395 - § 4o. "O compromisso do Estado  
com a ciência e tecnologia deverá assegurar  
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condições para a ampliação e a plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no País e  
deverá estar expresso em todas as suas esferas e  
formas de atuação". 
Justificativa: 

Tal compromisso deve estar refletido em todas as modalidades de atuação do aparelho de Estado e de modo a 
criar uma ambiência favorável ao melhor aproveitamento e mobilização da inteligência nacional.  
Parecer:   

   Acolhida, em princípio, na formulação genérica do "caput" do artigo, tendo sido considerada desnecessária 
toda e qualquer explicitação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14147 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Alterado: Cap. IV do Título IX  
Dê-se ao Capítulo IV - Da Ciência e  
Tecnologia, do Título IX - Da Ordem Social (Art.  
395 a 398) a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo IV  
Da Ciência e Tecnologia  
Art. 395. O desenvolvimento científico e a  
capacitação tecnológica do País serão assegurados,  
observados os interesses e as peculiaridades  
nacionais, regionais e locais, bem como a  
preservação dos bens e valores culturais do povo,  
mediante:  
I - a aplicação de recursos orçamentários na  
formação de recursos humanos e no desenvolvimento  
da pesquisa básica e aplicada;  
II - a concessão de incentivos de natureza  
fiscal e creditícia às entidades públicas e  
privadas de pesquisa e desenvolvimento  
tecnológico;  
III - a garantia da propriedade intelectual;  
IV - a ampliação e plena utilização da  
capacidade técnico-científica instalada no País;  
V - a preferência na aquisição, pelo poder  
público, de bens e serviços produzidos com  
tecnologia desenvolvida no País.  
Parágrafo único. A lei fixará, anualmente, a  
parcela dos orçamentos da União, dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios, bem como das  
entidades paraestatais, a ser aplicada na  
capacidade científica e tecnológica, e  
estabelecerá os critérios de incentivo à pós-  
graduação. 
Justificativa: 

Esta emenda reproduz sugestão que me foi enviada pelo Dr. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO, conhecido 
estudioso dos problemas nacionais e que, inclusive, foi destacada personalidade na desburocratização de nossa 
legislação e de nossos procedimentos administrativos.  
A sua experiência, durante anos, no então Ministério da Desburocratização autorizam que o tema seja submetido 
à apreciação dos nobres pares. As sugestões têm por objetivo simplificar, ordenar e dar concisão ao texto 
constituição.  
O capítulo sobre Ciência e Tecnologia inova substancialmente em relação ao projeto. A questão do 
desenvolvimento científico e tecnológico é tratada de forma equilibrada, livre das falsas dimensões políticas.  
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Parecer:   

   O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14258 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   

   Dê-se ao Parágrafo 3o. do Artigo 395, a  
seguinte redação:  
Art. 395 - .......................... 
§ 3o. - O Estado promoverá, na forma que a  
lei dispuser, o desenvolvimento da normalização,  
da qualidade industrial e da metrologia, visando o  
aumento da produtividade e a defesa do consumidor. 
Justificativa: 

O texto do anteprojeto, no Capítulo IV (“Da Ciência e Tecnologia”), nos eu parágrafo terceiro carece de rigor 
cientifico, metodológico e semântico. Aborda, o dispositivo constitucional sob comento, matérias que possuem 
sua individualidade e que não estão sujeitas a um tratamento diferenciado.  
Assim, pretende o preceito estipular uma modalidade de enfoque comum para as normas técnicas, para a 
qualidade industrial, par a proteção do ambiente, para a exploração dos recursos naturais e para a defesa do 
consumidor. Não nos parece plausível que tosos esses temas, embora alguns sejam afins, sejam tratados 
conjuntamente.  
Além do mais, o preceito, coma devida vênia, peca por falta de clareza. Ele não explica adequadamente os 
propósitos do legislador constituinte com relação às preferidas matérias, ensejando de interpretações as mais 
diversas, algumas, muito provavelmente, discrepantes das intenções reais dos seus autores.  
A emenda, ora sugerida, é de forma, não retende alterar o conteúdo do preceito. Visa a ordenar de maneira mais 
coerente os objetivos almejados pelo constituinte, facilitando, para a lei ordinária que for mais tarde promulgada, 
uma tutela eficaz dos bens jurídicos que se deseja preservar.  
É de se recomendar, por derradeiro, que as matérias pertinentes à proteção do meio ambiente e à exploração 
nacional dos recursos naturais sejam desenvolvidas em outros parágrafos, no mesmo Capítulo, por quem 
detenha e a competência específica para tanto.  
Parecer:   

   A formulação genérica do caput torna dispensável esta explicitação que, de resto, é matéria de legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14394 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 395.  
Substitua-se, no caput do art. 395 do Projeto  
de Constituição a expressão "O Estado promoverá"  
pela expressão "O Estado incentivará ..." 
Justificativa: 

A redação do dispositivo em tela exagera a função voluntarista do Estado no desenvolvimento da pesquisa 
científica e tecnológica. Ao Estado cabe incentivar os pesquisadores que podem se situar em diferentes áreas: 
nos próprios departamentos do Estado, nas Universidades, nos laboratórios, nos centros privados de pesquisa e 
nos núcleos de pesquisa industrial e agrícola. A função do Estado deve ser incentivadora e indutora com um 
mínimo possível de intervenção direta.  
Parecer:   

   Manteve-se a expressão "promoverá" por ser mais abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14449 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do art. 395:  
"§ 4o. O Estado garantirá condições para a  
ampliação e a plena utilização da capacidade  
técnico-científica instalada no País." 
Justificativa: 

Busca-se redação mais adequada e concisa. 
Parecer:   

   Acolhida, em parte, no capítulo IV, Da Ciência e Tecnologia, quando se estabelece a capacitação científica e 
tecnológica nacionais como critérios para a concessão de benefícios às empresas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15151 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se o seguinte Art. 395, ao Projeto  
de Constituição, renumerando-se os subsequentes:  
Art. 395 - A lei regulamentará o jogo de azar  
e de loteria. 
Justificativa: 

Há cerca de cem anos se pratica o chamado jogo do bicho no Brasil, bem como inúmeras casas exploram 
diversas outras modalidades de jogos de azar, em todo o País. Mesmo assim, em contradição gritante com a 
dinâmica social moderna e mesmo com algumas de nossas tradições culturais, o Código das Contravenções 
Penais prevê pena de prisão e multas para aquele que os praticam ou exercem qualquer ato relativo às suas 
realizações e exploração.  
Entendemos que é chegado o momento de tornar livre a prática dos jogos de azar, desde que se obedeça a uma 
legislação restritiva, de alguma forma detalhista, por isso mesmo não constitucional, devendo, entretanto, nossa 
futura Carta Magna posicionar-se no sentido de uma nova regulamentação das atividades em questão.  
Tal legislação deve garantir que as concessões afins sejam exclusividade do Estado, privilegiando os indivíduos 
e as organizações da sociedade civil já atuantes no setor, mas tendo que passar, primeiro pelo crivo da 
população. Através do plebiscito, os moradores de cada cidade poderiam, ou não, optar pela livre prática dos 
jogos de azar.  
Outro ponto importante é que a exploração seja um privilégio de brasileiros, ficando subentendido, 
consequentemente, que o investimento no setor será uma exclusividade do capital nacional.  
Por hora, no entanto, cabe-nos somente pontificar a necessidade, constitucionalmente, de nossa legislação 
reordenar as práticas e a exploração dos jogos de azar, assim como das loterias, cuja exploração por parte do 
Estado tem regulamentação já defasada.  
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:15544 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNOLD FIORAVANTE (PDS/SP) 
Texto:   

   Emenda ao Projeto de Constituição  
Altera o artigo 395 e seus parágrafos, que  
passam a ter a seguinte redação:  
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"Art. 395 - O Estado incentivará o  
desenvolvimento científico e tecnológico, provendo  
e estimulando o ensino e a pesquisa, amparando os  
inventos, valorizando condignamente o cientista-  
pesquisador, aparelhando as Universidades e  
Centros de Pesquisas e criará organismos que  
possam detectar valores humanos dignos de  
chamamentos às lides científicas.  
§ 1o. - Terão prioridade ao apregoado no  
artigo, as atividades científicas e tecnológicas  
que busquem a paz social.  
§ 2o. - Para consecução de seus objetivos, o  
Estado poderá se utilizar de intercâmbio de  
informações e convênios com qualquer nação.  
§ 3o. - A lei assegurará a propriedade  
intelectual, a preservação do meio ambiente e a  
exploração adequada dos recursos naturais.  
§ 4o. - O Estado criará condições para  
ampliação e plena utilização da capacidade  
técnico-científica desenvolvida no País. 
Justificativa: 

1. Por uma redação mais abrangente.  
2. Por um clamor de princípios mais atualizados e de maior alcance temporal, 
3. Por uma afirmação que leve a maior credibilidade; e, finalmente; 
4. Por dispositivo constitucional que obrigue a busca permanente de valores identificados com a Ciência e a 
Tecnologia.  
Parecer:   

   Matéria de grande mérito que, no entanto, deve ser objeto de legislação ordinária e de diretrizes de política 
científica e tecnológica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16200 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   Parágrafo 2o., do Artigo 395 do Projeto de  
Constituição apresentado pela Comissão de  
Sistematização:  
Emenda Substitutiva: Substituir o texto  
original pela seguinte redação:  
Art. 395 ....................................  
§ 1o. ........................................  
§ 2o. "A Lei garantirá a proteção jurídica da  
propriedade intelectual" 
Justificativa: 

A redação original, ao prever que “A Lei garantirá a propriedade intelectual”, não define qual aspecto da 
propriedade intelectual deverá se, então, garantido por lei (se a sua proteção jurídica, se o livre acesso 
respectivo pela comunidade, se a sua disponibilidade para comercialização, etc.).  
Parece-nos que, no caso, somente é cabível dispor quanto à garantia da proteção jurídica, já que os demais 
aspectos supra mencionados somente deveriam, devido à sua natureza, ser regulados por lei ordinária e não 
pela Constituição Federal, uma vez que se vinculam a circunstancias transitórias, enquanto que a Constituição 
visa a perenidade.  
Parecer:   

   A proposta foi acolhida, em parte, no título II, cap. I.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:16314 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Acrescenta Parágrafo ao artigo 395  
Art. 395 .................... 
§ 5o. - É assegurada pelo Estado a todo setor  
em fase de desenvolvimento científico e  
tecnológico, visando à autonomia da  
industrialização a não privilegiabilidade  
referente à propriedade industrial, podendo  
denunciar os acordos de patentes que impeçam essa  
autonomia. 
Justificativa: 

O respeito à propriedade intelectual, as normas de propriedade industrial aos acordos de marcas e patentes, em 
países em desenvolvimento, tem um limite: a soberania. Se a reserva de mercado constitui obstáculo para sua 
implantação, face aos múltiplos acordos e barreiras, nada deve impedir aos brasileiros de alcançar novo estágio 
de progresso, de desenvolvimento científico e tecnológico. A barreira dos privilégios poderá ser rompida sem 
traumas descaracterizando-se a privilegibilidade que inibe o progresso e o desenvolvimento.  
Parecer:   

   No cap. I, título II, é garantida a proteção temporária à propriedade industrial.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16826 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   

   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 395, § 5o., assim  
redigido:  
Art. 395 ........................... 
§ 5o. - O acesso aos documentos e informações  
levará em consideração os fins históricos,  
culturais e administrativos bem como o interesse  
do cidadão.  
A lei regulamentará a forma de acesso e o  
prazo a partir do qual os documentos reservados,  
restritos, sigilosos, e secretos estarão  
disponíveis. 
Justificativa: 

Acrescentamos este artigo porquanto a proteção ao patrimônio documental de caráter histórico-cultural 
pressupõe o seu uso e convém que se admita o acesso a esses acervos, sem servir à sociedade e ao cidadão 
que neles busque informações.  
Parecer:   

   A proposta trata de matéria a ser regulamentada por lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17169 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 395 o seguinte parágrafo:  
§ 5o. - A construção de centrais  
termonucleares, termoelétricas, hidroelétricas e  
de usinas de processamento de matérias férteis e  
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físseis, bem como qualquer projeto de impacto  
ambiental, dependerá de aprovação do Congresso  
Nacional e de consulta plebiscitária à população  
que será atingida. 
Justificativa: 

A preocupação com a preservação ambiental é dever desta Constituição. O Brasil tem hoje a maior oportunidade 
de não se autodestruir em futuro próximo.  
Parecer:   

   A matéria já é tratada, em parte, no cap. II, título IV.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:18464 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Substitua-se a expressão "A pesquisa  
refletirá", do parágrafo 1o. do artigo 395, por  
"As atividades inerentes ao desenvolvimento  
científico e tecnológico refletirão", que passa a  
ter a seguinte redação:  
Artigo 395 - § 1o. - "As atividades inerentes  
ao desenvolvimento científico e tecnológico  
refletirão interesses nacionais, regionais,  
locais, e culturais, assegurando a autonomia da  
pesquisa científica básica". 
Justificativa: 

A expressão pesquisa não engloba todas as atividades que compõem o desenvolvimento científico e tecnológico, 
como por exemplo a formação de recursos humanos, sendo recomendado substituí-la por outra de sentido mais 
amplo.  
Parecer:   

   A proposta trata de matéria de planos de desenvolvimento de C e T, não sendo, portanto, de natureza 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18855 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 4o. do artigo 395 a seguinte redação  
Artigo 395  
§ 4o. - O compromisso do Estado com a ciência  
e tecnologia deverá assegurar condições para a  
ampliação e a plena utilização da capacidade  
técnico-científica instalada no país E SE  
EXPRESSARÁ EM TODAS AS SUAS ESFERAS E FORMAS DE  
ATUAÇÃO. 
Justificativa: 

O compromisso do Estado com ciência e tecnologia tem que estar presente em todas as modalidades de sua 
atuação de modo a garantir condições efetivas de mobilização da capacidade nacional.  
Parecer:   

   Acolhida, quanto ao mérito, na redação genérica do "caput" do artigo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19446 PREJUDICADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Inclua-se os seguintes parágrafos 1o. e 2o.,  
e transforme-se os atuais parágrafos 1o., 2o.,  
3o., 4o., em parágrafos 3o., 4o., 5o. e 6o.  
respectivamente.  
Art. 395 § 1o. - Ao Legislativo caberá a  
aprovação e o acompanhamento dos planos e  
programas que orientarão a atuação do Governo no  
campo do Desenvolvimento Científico e  
Tecnológico.  
§ 2o. - As entidades de representação dos  
segmentos sociais envolvidos no campo da Ciência e  
da Tecnologia terão assento, voz e voto nos fóruns  
de deliberação sobre a política, planos e  
programas que orientação a atuação da União, dos  
Estados e dos Municípios. 
Justificativa: 

A proposta contempla a participação da sociedade na definição da Política Científica e Tecnológica da União, 
dos Estados e dos Municípios e garante aos Legislativos manifestarem-se sobre a orientação dada à matéria.  
Parecer:   

   A matéria proposta como § l. encontra-se no título V, capítulo I, seção II.  
O proposto como § 2o é matéria de legislação ordinária.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:19524 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   Emenda supressiva ao § 4o. do art. 395  
Suprima-se o § 4o. do artigo 395 do Projeto  
de Constituição. 
Justificativa: 

A supressão do § 4° do artigo 395 do Capítulo “ Da ciência e tecnologia”, desde logo se impõe, eis que a matéria 
versada no dispositivo em questão é de evidente competência do legislador ordinário, não cabendo nos estritos 
limites de uma norma constitucional que deve limitar-se a estabelecer as regras básicas e fundamentais, como 
se fez no caput do artigo em que o referido parágrafo se contém.  
Parecer:   

   Acolhida integralmente pelos motivos indicados pelo Autor.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:19612 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 395 a seguinte redação:  
Artigo 395 ........................ 
§ 1o. - O desenvolvimento científico e  
tecnológico refletirá interesses nacionais,  
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regionais, locais, sociais e culturais, assegurada  
a autonomia da pesquisa científica básica. 
Justificativa: 

Visa estender o princípio firmado a todas as atividades que compõem o desenvolvimento da ciência e tecnologia, 
dentre as quais a pesquisa se inclui.  
Parecer:   

   A proposta trata de matéria de legislação infraconstitucional e que deverá constar de planos de  
desenvolvimento de C e T.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20038 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 395 e seus parágrafos  
pelos seguintes:  
Art. 395 - O Estado incentivará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica do setor privado, visando a assegurar  
o aumento da produtividade e a melhoria da  
qualidade de vida.  
§ 1o. - Os resultados da pesquisa promovida  
pelo Estado serão do domínio público, mediante o  
prévio pagamento em dinheiro de seu custo,  
excetuados os programas voltados para a defesa e  
manutenção da segurança nacional.  
§ 2o. - A lei assegurará a propriedade  
intelectual. 
Justificativa: 

A pesquisa deve ser, prioritariamente, desenvolvida pela iniciativa privada, com o auxílio e incentivo do Estado, 
tendo em vista as necessidades do desenvolvimento nacional e a melhoria da qualidade de vida. Aqueles que 
eventualmente sejam promovidas pelo Estado, devem ser do domínio público, mediante o prévio e integral 
pagamento de seu custo, ressalvada, porém, a relativa aos programas necessários à defesa e à manutenção da 
segurança nacional.  
Parecer:   

   A proposta restringe as ações do Estado na área do desenvolvimento de C. e T. O § 1o contrapõe-se ao  
estabelecido no título II, cap. I, Direitos Individuais. O § 2o encontra-se abrigado no mesmo título e cap. 
supracitados.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:21862 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 288  
O art. 288 do substitutivo, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 288 - O Estado apoiará e estimulará o  
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desenvolvimento científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológicas. 
Justificativa:  

O Estado não deve ficar com a obrigação de promover para não implicar em estatização. O Estado deve 
comprometer-se com a Nação em apoiar e estimular, deixando, em consequência, livre o campo para iniciativa 
de todos.  
Parecer:   

   A redação proposta é menos abrangente. Alguns princípios fundamentais devem constar do texto 
constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22622 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Substituir no art. 288 a expressão  
"desenvolvimento científico" por capacitação  
científica" e "capacitação tecnológica" por  
"desenvolvimento tecnológico", sendo a seguinte a  
nova redação:  
"Art. 288 O Estado promoverá a capacitação  
científica, a autonomia e o desenvolvimento  
tecnológico" 
Justificativa:  

As expressões “capacitação científica e desenvolvimento tecnológico” são tecnicamente mais adequadas e 
universalmente consagradas e difundidas. O uso das expressões como originariamente grafadas poderá induzir 
a erros de interpretação e consequentemente, a descréditos de ordem política junto à comunidade e no exterior.  
Parecer:   

   Não obstante a sugestão do autor, achamos que a ordem adotada para o artigo é clara e precisa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23632 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 288  
Substitua-se, no caput do art. 288 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
a expressão "O Estado promoverá" pela expressão  
"O Estado incentivará..." 
Justificativa:  

A redação do dispositivo em tela exagera a função voluntarista do Estado no desenvolvimento da pesquisa 
científica e tecnológica. Ao Estado cabe incentivar os pesquisadores que podem se situar em diferentes áreas: 
nos próprios departamentos do Estado, nas Universidades, nos laboratórios, nos centros privados de pesquisa e 
nos núcleos de pesquisa industrial e agrícola. A função do Estado deve ser incentivadora e indutora com um 
mínimo possível de intervenção direta.  
Parecer:   

   Adotou-se as expressões "promoverá" e "incentivará".  
Cabe ao Estado incentivar e promover o desenvolvimento científico, a autonomia e a capacitação tecnológicas 
nas mais diferentes áreas do conhecimento humano, sem isso significar interferência direta na iniciativa privada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24429 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 288 do Substitutivo do  
Relator o seguinte parágrafo único:  
"Art. 288 - ................................  
Parágrafo único - A lei vedará práticas  
científicas que atentem contra a vida, a  
integridade física e a dignidade da pessoa." 
Justificativa:  

Os meios de comunicação têm frequentemente divulgado experiências genéticas de consequências 
imprevisíveis para a raça humana. A manipulação genética poderá levar a humanidade a uma autodestruição 
com toda sorte de atentado contra a vida a integridade física e a dignidade da pessoa.  
O propósito da emenda é vedar tais práticas, deixando a legislação ordinária a regulamentação da matéria.  
Parecer:   

   A sugestão proposta deveria ser endereçada a outro título do projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:24603 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 288  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 288, do  
Substitutivo do Relator, ao Projeto de  
Constituição:  
"Art. 288 - O Estado incentivará o  
desenvolvimento científico, visando a capacitação  
tecnológica do País, para assegurar a melhoria das  
condições de vida da sua população." 
Justificativa:  

A emenda estabelece o objetivo do setor tecnológico nacional, que é, a capacitação e não a autonomia, porque 
mesmo as economias mais desenvolvidas não a detém, e principalmente vincula o desenvolvimento a melhoria 
de condições de vida e da população brasileira.  
Parecer:   

   Adotamos o princípio da promoção e o do incentivo. O desenvolvimento científico leva o País à capacitação 
tecnológica e nada impede que em determinados setores possamos atingir a autonomia e, assim, dependermos 
menos de imposições externas nas no nosso desenvolvimento. É implícito que o objetivo maior deve ser a 
melhoria das condições de vida da população.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24618 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 288 pelo seguinte:  
Art. 288 - O Estado incentivará o desenvolvimento  
científico e a capacitação tecnológica do setor  
privado, visando a assegurar o aumento da  
produtividade e a melhoria da qualidade de vida.  
§ 1o. Os resultados da pesquisa promovida  
pelo Estado serão do domínio público, mediante o  
prévio pagamento em dinheiro de seu custo,  
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excetuados os programas voltados para a defesa e  
manutenção da segurança nacional.  
§ - 2o. A lei assegurará a propriedade intelectual. 
Justificativa:  

A pesquisa deve ser, prioritariamente, desenvolvida pela iniciativa privada, com o auxílio e incentivo do Estado, 
tendo em vista as necessidades do desenvolvimento nacional e a melhoria da qualidade de vida. Aqueles que 
eventualmente sejam promovidas pelo Estado, devem ser do domínio público, mediante o prévio e integral 
pagamento de seu custo, ressalvada, porém, a relativa aos programas necessários à defesa e à manutenção de 
segurança nacional.  
Parecer:   

   A proposta amplia desnecessariamente o disposto no Substitutivo, tratando de assuntos que ficariam melhor 
colocados em outros títulos. Como exemplo, temos a propriedade intelectual. De outra forma, estaria o Estado 
obrigado a transferir para o domínio público, resultado de suas pesquisas, que nem sempre é interessante.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24909 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   

   Transformem-se os arts. 288, 289 a 290 num só  
dispositivo do Substitutivo, renumerando-se os  
demais, com a seguinte redação:  
"Art. 288 - O Estado promoverá o progresso  
científico, a autonomia e a capacidade tecnológica  
do País, viabilizando o desenvolvimento sócio-  
econômico pelo incentivo à pesquisa, sendo tais  
princípios tomados como critérios orientadores na  
concessão de incentivo, de compras e de acesso ao  
mercado brasileiro, utilizados, preferencialmente,  
bens e serviços ofertados pelas empresas  
nacionais.  
§ 1o. - Em setores nos quais a tecnologia  
seja fator determinante de produção, consideram-se  
nacionais empresas que, além de atenderem a outros  
requisitos legais, estejam sujeitas ao controle  
tecnológico nacional permanente, exclusivo e  
incondicional.  
§ 2o. - É considerado controle tecnológico  
nacional o exercício do poder para desenvolver,  
gerar, adquirir, absorver, transmitir e variar a  
tecnologia de produto e de processo de produção." 
Justificativa:  

A maior crítica, da imprensa e dos meios jurídicos, ao Substitutivo ainda é a reiteração de pronunciamentos 
contrários à extensão do texto constitucional. Daí nossa preocupação de reduzi-lo, sem prejuízo do seu 
conteúdo, pela expunção das declarações reiteradas e das repetições inócuas. Nunca a expressão “na forma da 
lei”, apareceu tanto num Anteprojeto de Constituição, pouco numerosos os dispositivos autoaplicáveis.  
Parecer:   

   A concisão do texto constitucional não deve comprometer a consistência de seu conteúdo. A proposta, não 
obstante seu mérito, retiraria do capítulo da Ciência e Tecnologia a vinculação explícita de uma política industrial 
à capacitação tecnológica, com graves prejuízos para desenvolvimento científico e tecnológico nacionais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26514 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
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Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 288, do  
substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"O Estado estimulará o desenvolvimento  
científico e a capacitação tecnológica para  
assegurar a melhoria das condições de vida e de  
trabalho da população e a preservação do meio  
ambiente." 
Justificativa:  

A redação proposta apresenta vantagens em relação à existente, uma vez que é mais clara e abrangente.  
Parecer:   

   A redação da nossa proposta está mais abrangente e a finalidade está implícita nos princípios estabelecidos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27409 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescenta-se ao art. 288, in fine "através  
da criação de tecnologia adequada ao país""  
Art. 281 - O Estado promoverá o  
desenvolvimento científico e a autonomia e  
capacitação tecnológica através da criação de  
tecnologia adequada ao país. 
Justificativa:  

É necessário que a capacitação e a autonomia tecnológica se concretize através da criação de tecnologia 
adequada ao país, saindo do círculo vicioso de importação de tecnologia, todo ele embasado por modelos de 
desenvolvimento e perfis sociais e de consumo vigentes nos países exportadores da tecnologia da qual o Brasil 
tem se servido, a partir do modelo de substituição de importações implantado com mais intensidade a partir da 
década de 50.  
Além de servir às reais necessidades do país, a criação de tecnologia e a busca da autonomia tecnológica é 
premente para garantir o processo de desenvolvimento atendendo às características da sociedade brasileira, 
com o emprego de fatores de produção disponíveis no país.  
Parecer:   

   O princípio adotado: "promoção e incentivo", é bem amplo e abrangente e fica implícito que o desenvolvimento 
científico, a autonomia e a capacitação tecnológica devem ser orientadas para os problemas nacionais.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:28715 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao Dispositivo 288  
O Estado incentivará e promoverá o  
desenvolvimento ... 
Justificativa:  

Não cabe apenas ao Estado promover o desenvolvimento científico. 
Parecer:   

   Ao Estado cabe a promoção e o incentivo do desenvolvimento científico e tecnológico.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29550 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: ARTIGO 288  
Dê-se ao artigo 288, do Substitutivo do  
Relator, ao Projeto de Constituição a seguinte  
redação:  
Art. 288. O Estado incentivará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população, o  
desenvolvimento nacional e a preservação do meio  
ambiente. 
Justificativa:  

A emenda proposta funde em um único artigo os conceitos básicos dos artigos 288 e 289 do substitutivo do 
relator, eliminando algumas impropriedades, a nosso ver, neles contidas.  
Pretender-se alcançar autonomia tecnológica é irrealista em um mundo cada vez mais interdependente 
especialmente no domínio tecnológico.  
Tal conceito, inserido na Constituição pode dar respaldo a um indesejável processo de isolamento tecnológico do 
nosso País.  
A intenção de promover o desenvolvimento tecnológico brasileiro, explicitada no § Único do Art. 289 do 
substitutivo transforma-se na verdade no privilegiamento de empresas nacionais e não da tecnologia nacional.  
Na forma em que está redigido este parágrafo, torna-o instrumento de criação e perpetuação de estruturas 
cartoriais dentro do segmento industrial brasileiro, conduzindo-o à estagnação tecnológica e à elevação de 
custos, com expressivo ônus para a sociedade.  
A Emenda proposta deixa bem claro que o que se busca, essencialmente, é o priivilegiamento da tecnologia 
desenvolvida localmente, sem prejuízo de adequados estímulos e proteção à empresa nacional.  
Parecer:   

   O dispositivo citado contém o princípio da promoção e do incentivo ao desenvolvimento científico e fica 
implícito que o objetivo é o de assegurar a melhoria das condições de vida e de trabalho da população. A 
preservação do meio ambiente está atendida no capítulo próprio.  
De outra forma, mesmo num mundo interdependente, as nações que não possuírem autonomia tecnológica, 
serão em definitivo, dependentes de países mais desenvolvidos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29564 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   Incluir parágrafo único ao art. 288, com a  
seguinte redação:  
"As empresas estatais de economia mista ou  
privada que atuem em áreas estratégicas para o  
desenvolvimento nacional aplicarão não menos do  
que 5% dos seus lucros, através de fundo  
específico, em pesquisas científicas e  
tecnológicas ligadas ao progresso e independência  
do País, incorporando-se o conhecimento que delas  
resultar ao patrimônio nacional. O Fundo de  
Desenvolvimento Tecnológico será administrado  
através da comunidade científica, de entidades  
representantes dos empregados, dos proprietários,  
das empresas investidoras e do Poder Público  
Federal, devendo suas diretrizes trienais serem  
aprovadas pelo Congresso Nacional, e com sua  
fiscalização." 
Justificativa:  
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Tecnologia é o novo nome da SOBERANIA NACIONAL. O país que não efetivo desenvolvimento cientifico e 
tecnológico, sucumbirá como neo-colonizado. A “indústria de conhecimento” é a NOVA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL do final deste século. Quem perder o “trem da história” será definitivamente SUBDESENVOLVIDO.  
Precisamos pois, compreender que o rompimento quanto a dominação do grande capitalismo internacional e o 
estabelecimento de meios para controlar o desenvolvimento que queremos e precisamos.  
A União Soviética aplica mais de 4% do seu PNB, os Estados Unidos quase 3% e o Brasil 0,6%.  
Precisamos assegurar nossa capacitação científica e tecnológica nas áreas estratégicas e essenciais à 
sobrevivência e independência da sociedade.  
Pelo exposto, apresentamos esta emenda, acrescentando ainda que a nova Constituição necessita reformular as 
administrações, de modo a tornarem-se coletivas, tripartidas entre o governo, os trabalhadores e os clientes ou 
usuários, por suas entidades de representação. Deverão ser digeridas com inteira transparência, determinada no 
texto constitucional.  
Será necessário tornar, também em relação às empresas públicas, mais precisa norma, para que a 
democratização ganhe uma moralidade e eficácia, ensejando a fiscalização construtiva das empresas que, 
pertencendo ao Estado, pertencem a todo o povo. Os lucros e benefícios reverterão a coletividade e não a 
apenas alguns privilegiados.  
Parecer:   

   Evitamos no texto qualquer referência a percentual. Por lei ordinária, o Estado pode promover e incentivar a 
pesquisa básica, através de incentivos fiscais e de parcela do imposto de renda. De outra forma, evitamos a 
interferência na iniciativa privada.  
A elevação do PIB em pesquisa de ser elevado como forma de uma política global. 
   
   EMENDA:29979 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 288 do substitutivo ao projeto  
de constituição a seguinte redação:  
"A lei estabelecerá reserva de mercado  
interno, e definirá os produtos, tendo em vista o  
desenvolvimento científico, econômico e a  
autonomia tecnológica e cultural nacionais, desde  
que não comprometa a modernização da empresa  
produtora de bens e serviços ou impeça o acesso da  
sociedade nacional aos avanços tecnológicos". 
Justificativa:  

O dispositivo em questão encarna um dos problemas mais discutidos na atualidade, já que a reserva de mercado 
diz respeito aos superiores interesses da Nação e poderá definir a velocidade a ser imprimida ao processo de 
desenvolvimento nacional, na medida em que soubermos, com inteligência, bom senso e espirito patriótico, 
conduzi-lo de forma segura para o terreno da melhor alternativa nacional.  
Parecer:   

   O conceito de empresa nacional, do qual a reserva de mercado é um complemento sobre alterações 
conceituais no título da ordem econômica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30908 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado Art. 288  
Adite-se ao art. 288, o parágrafo único.  
O desenvolvimento científico e tecnológico  
refletirá interesses nacionais, regionais, locais,  
sociais e culturais, assegurada a autonomia da  
pesquisa científica básica. 
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Justificativa:  

Visa estender o princípio firmado a todas as atividades que compõem o desenvolvimento da ciência e tecnologia, 
dentre as quais a pesquisa se inclui.  
Parecer:   

   O disposto no artigo próprio do Substitutivo é ampla e geral, não havendo necessidade do detalhamento 
proposto quanto aos interesses nacionais, regionais, locais, sociais e culturais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31719 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   

   EMENDA SUBISTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 288.  
Dê-se a seguinte redação ao Art. 288. do  
Substitutivo do Relator:  
Art. 288. - O Estado incentivará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica para assegurar a melhoria das  
condições de vida e de trabalho da população, o  
desenvolvimento nacional e a preservação do meio  
ambiente. 
Justificativa:  

A emenda substitutiva justifica a participação do Estado como fomentador do processo de desenvolvimento 
científico e de capacitação tecnológica, detalhando a finalidade desta atuação, considerada instrumento para 
assegurar a melhoria das condições de vida e de trabalho da população, o desenvolvimento nacional e a 
preservação do meio ambiente.  
Parecer:   

   A redação adotada para este dispositivo fica mais abrangente utilizando-se o princípio da promoção e do 
incentivo.  
Deve ser ampla, atingindo todas as fases do processo. Em nada adianta desejarmos o desenvolvimento 
científico se não promovermos e incentivarmos, também, a pesquisa básica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33051 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Art. 288 do Substitutivo do  
Relator o seguinte parágrafo único:  
"Art. 288 - ..........................  
Parágrafo único - A lei vedará práticas  
científicas contra a vida, a integridade física e  
a dignidade da pessoa". 
Justificativa:  

Os meios de comunicação têm frequentemente divulgado experiências genéticas de consequências 
imprevisíveis para a raça humana. A manipulação genética poderá levar a humanidade a uma autodestruição 
com toda sorte de atentado contra a vida a integridade física e a dignidade da pessoa.  
O propósito da emenda é vedar tais práticas, deixando a legislação ordinária a regulamentação da matéria.  
Parecer:   

   A sugestão proposta deveria ser endereçada a outro título do projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:33710 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao art. 288:  
"Art. 288 - O Estado promoverá o  
desenvolvimento científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológica, para a garantia da  
soberania da Nação e a melhoria das condições de  
vida e de trabalho da população e a preservação do  
meio ambiente.  
§ 1o. - A pesquisa científica básica,  
desenvolvida com plena autonomia, receberá  
tratamento prioritário do Poder Público.  
§ 2o. - A pesquisa tecnológica voltar-se-á  
para a solução dos grandes problemas brasileiros,  
em escala nacional, regional e local.  
§ 3o. - O compromisso do Estado com a ciência  
e a tecnologia deverá assegurar condições para a  
valorização dos recursos humanos nelas envolvidos  
e para a ampliação, plena utilização e renovação  
permanente da capacidade técnico-científica  
instalada no País."" 
Justificativa:  

O texto constitucional em elaboração revelo maior sensibilidade aos interesses econômicos envolvidos pela 
aplicação da ciência e pela exploração industrial e comercial da tecnologia científica, que a própria produção, 
expansão e significado cultural e político de ambas para a crescente autonomia e soberania da Nação. A forma 
dada a este artigo permite resgatar o que é essencial, de forma sintética e elegante; e ao mesmo tempo 
estabelecer a relação natural entre a pesquisa básica e a pesquisa tecnológica. Existe uma interação entre elas, 
no pensamento cientifico atual, que não pode ser captada em um texto constitucional. Porém, sem o crescimento 
da pesquisa básica o desenvolvimento da tecnologia torna-se dependente de transferência de “ pacotes 
tecnológicos”. Os exemplos da Alemanha, dos fins do século XIX em diante, e do Japão, neste século, são 
conclusivos. Uma Nação que pretenda conquistar autonomia econômica, cultural e política relativa precisa 
dispensar decidida prioridade à criação e conhecimento técnico na ciência e empenhar-se a fundo na produção 
de tecnologia de ponta própria, com suportes teóricos e práticos (econômicas, comerciais, etc.) e de 
desenvolvimento interno.  
Parecer:   

   O Estado ao promover e incentivar o desenvolvimento científico, a autonomia e a capacitação tecnológicas e a 
pesquisa científica básica tem por objetivo a garantia da soberania da Nação. Está implícita, também, a melhoria 
das condições de vida e de trabalho da população.  
A pesquisa científica fica incluída entre os objetivos do artigo, consolidando-se as sugestões dos parágrafos 1o. 
e 2o.  
Pela aprovação parcial. 
   
   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 IV  
Da Ciência e Tecnologia  
Art. 288 - O Estado incentivará o  
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desenvolvimento científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológicas.  
Art. 289 - O mercado interno integra o  
patrimônio nacional, devendo ser ordenado de modo  
a viabilizar o desenvolvimento sócio-econômico, o  
bem-estar da população e a realização da autonomia  
tecnológica e cultural da Nação.  
Parágrafo único - O Estado e as entidades da  
administração direta e indireta privilegiarão a  
capacitação científica e tecnológica nacional como  
critérios para a concessão de incentivos, de  
compras e de acesso ao mercado brasileiro e  
utilizarão, preferencialmente, na forma da lei,  
bens e serviços ofertados por empresas nacionais.  
Art. 290 - Em setores nos quais a tecnologia  
seja fator determinante de produção, serão  
consideradas nacionais empresas que, além de  
atenderem aos requisitos definidos no artigo 226,  
estiverem sujeitas ao controle tecnológico  
nacional em caráter permanente, exclusivo e  
incondicional.  
Parágrafo único - É considerado controle  
tecnológico nacional o exercício, de direito e de  
fato, do poder para desenvolver, gerar, adquirir e  
absorver a tecnologia de produto e de processo de  
produção.  
[...] 
Justificativa:  

As alterações e a redação ora proposta, 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 a técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados, tendo em vista o substitutivo do 
ilustre Relator.  
Parecer:   

   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34131 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 288 do Substitutivo do  
Relator a seguinte redação:  
"Art. 288 - O Estado incentivará o  
desenvolvimento científico e a capacitação  
tecnológica." 
Justificativa:  

Ao substituir o verbo “ promover” pelo de “estimular”, desfaz-se a impressão de que o Estado deve promover 
com exclusividade o desenvolvimento científico. Está mais em consonância com os princípios de não-
intervenção do Estado considerar o Estado como apenas mais um agente de estímulo ao desenvolvimento 
científico e tecnológico. Elimina-se também a expressão “autonomia” por se tratar de alvo inalcançável, 
incompatível com a internacionalização da economia.  
Parecer:   

   O fato de usar a expressão "promoverá" não significa que esta função seja de exclusividade do Estado. À 
iniciativa privada é que não se pode obrigar a promoção do desenvolvimento. O Estado deve possuir meios para 
promover e incentivar o desenvolvimento científico e, como consequência, a autonomia tecnológica, sem 
esquecer, também, da pesquisa básica.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34890 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente, no final do art. 288:  
Art. 288 - ... . A pesquisa científica  
básica, desenvolvida com plena liberdade, será  
incentivada pelo Poder Público. 
Justificativa:  

A emenda visa incluir o conceito da liberdade da pesquisa básica e o seu incentivo pelo Poder Público.  
Parecer:   

   A proposta do Autor completa a redação da redação anterior pois, sem pesquisa básica não teremos 
desenvolvimento científico e tão pouco a capacitação científica e tecnológica.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00634 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MARCELO CORDEIRO (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Inserir § 4o. no Art. 253.  
Art. 253 - § 4o. - A lei apoiará e estimulará  
as empresas que invistam em pesquisa, criação de  
tecnologia adequada ao País, formação e  
aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que  
pratiquem sistemas de remuneração onde o  
empregado, receba, desvinculada do salário,  
participação nos ganhos econômicos resultantes da  
produtividade do seu trabalho. 
Justificativa:  

É de todo necessário o estímulo às carências nacionais, como a pesquisa e a criação de tecnologia adequada ao 
país e também a prática de sistemas que visem ao treinamento e aperfeiçoamento dos recursos humanos e 
estímulos novos, além do salário, que motivem um patamar de qualidade e eficiência do trabalho. A participação 
nos ganhos de produtividade e nos resultados econômicos do trabalho, será uma forma de democratização dos 
lucros e de alta eficácia na produtividade das empresas, fortalecendo o seu poder de atuação pela harmonia do 
trabalho e capital, obtida pela repartição de resultados.  
Parecer:   

   A emenda propõe a adição de parágrafo ao art.253, que expresse o compromisso do Estado com a promoção 
do desenvolvimento científico, a autonomia e a capacitação tecnológicas, e a pesquisa científica básica.  
O novo parágrafo proposto estabelece o princípio de que sejam estimuladas e apoiadas as empresas que 
invistam em pesquisa, criação de tecnologia, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que 
pratiquem sistemas de remuneração onde o empregado receba participação nos ganhos resultantes da 
produtividade de seu trabalho.  
A proposta completa e enriquece o texto constitucional ao especificar as ações das empresas a serem apoiadas 
e  estimuladas pelo Estado, através de lei ordinária, com vistas à promoção do desenvolvimento tecnológico 
nacional. Destaque-se a original sugestão de participação dos empregados nos ganhos resultantes da 
produtividade de seu trabalho, poderosa motivação de maior qualidade e eficiência do trabalho.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01018 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dê-se ao artigo 253 do Projeto a seguinte redação:  
Art. 253. O Estado promoverá e incentivará o  
desenvolvimento científico, a autonomia e a  
capacitação tecnológicas, e a pesquisa científica  
básica. Obras e instalações que utilizem energia  
nuclear só serão implantadas ou expandidas após  
submetidas à aprovação de comissão indicada pelo  
Congresso Nacional, integrada por 15 de seus  
membros. 
Justificativa:  

O progresso da ciência é altamente desejado pela Nação. A utilização de algumas conquistas cientificas, 
entretanto, deverá ser submetida a análise de um dos poderes representativos da população.  
Parecer:   

   A emenda propõe acrescentar, ao "caput" do art.253 que define o compromisso do Estado com a promoção do 
desenvolvimento científico e tecnológico nacionais, dispositivo que especifique ser a implantação ou expansão 
de obras e instalações que utilizem energia nuclear condicionada à aprovação por Comissão composta por 
membros do Congresso Nacional.  
Considera-se descabido tal acréscimo em relação à matéria tratada no "caput" do referido artigo. Ali se expressa 
um princípio geral, sendo o acréscimo pretendido uma especificação limitativa a introduzir elemento de 
ambiguidade ao dispositivo constitucional. A questão em apreço já se encontra ao abrigo das disposições do 
Título IV, Capítulo I, Seção II, Das Atribuições do Congresso Nacional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01497 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   

   I - Acrescente-se ao art. 253 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização o  
seguinte § 4o.:  
"Art. 253 -..................................  
............................................  
§ 4o. A União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios, conforme estabelecido em lei,  
concederão incentivos fiscais à empresa que  
dispensar vantagens originárias da modernização  
tecnológica e da automatização, mediante a redução  
de tributos, de forma gradual e proporcional ao  
aumento de mão-de-obra empregada". 
Justificativa:  

Na condição de uma Carta de Princípios que vai estatuir as normas fundamentais da vida brasileira, a 
Constituição que estamos elaborando deve se voltar para a defesa dos interesses de todos os segmentos da 
sociedade.  
Num país como o Brasil, onde a disponibilidade de mão-de-obra cresce de forma geométrica enquanto a oferta 
de empregos aumenta apenas de forma matemática, não se pode admitir incentivos a automatização dos 
serviços nas indústrias e na agricultura. Esse procedimento, que em centros mais evoluídos tem demonstrado 
resultados salutares, no Brasil tem sido prejudicial à Classe trabalhadora, do campo e da cidade, hoje 
enfrentando crescente onda de desemprego.  
Por este motivo se faz necessário que a nova Constituição determine princípios a serem regulados por Lei 
Complementar, contemplando e incentivando as empresas que optarem pelo oferecimento do maior número de 
empregos. Isso viria, ainda, aliviar as empresas brasileiras, sufocadas pelo excesso da tributação.  
A Emenda que apresentamos visa, pois, estabelecer princípios para o funcionamento dos setores produtivos em 
reciprocidade com a classe trabalhadora, proporcionando um perfeito equilíbrio entre empregado e empregador e 
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permitindo a estabilização do quadro social com a maior oferta de emprego e menores pressões fiscais sobre as 
empresas.  
Parecer:   

   A emenda proposta acrescenta parágrafo ao artigo que define o compromisso do Estado em promover e 
incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico nacionais.  
Propõe que sejam concedidos incentivos fiscais à empresa que deixar de automatizar-se ou de modernizar-se 
tecnologicamente, concedendo-lhe redução de tributos de forma gradual e proporcional ao aumento da mão-de-
obra empregada.  
O espírito da proposta colide frontalmente com a orientação dos Constituintes no que se refere à matéria em 
apreço.  
Procura-se promover o avanço tecnológico e não premiar o atual. O que se deve exigir são alternativas 
concretas e soluções eficazes à liberação da mão-de-obra resultante da automação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
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 IV 
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Art. 249. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e capacitação 

tecnológicas.  
Parágrafo 1° A pesquisa cientifica básica receberá tratamento prioritário do Estado tendo em vista o bem público 
e o progresso das ciências.  
Parágrafo 2º A pesquisa tecnologia voltar-se-á para a solução dos problemas brasileiros e para o 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. 
Parágrafo 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas da ciência, da pesquisa e da 
tecnologia e concederá aos que delas se ocupam, meios e condições especiais de trabalho.  
[...] 

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  
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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  
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  
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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  

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 
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e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
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 W 

   EMENDA:00066 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   

   Onde se lê:  
"O Estado promoverá e incentivará o  
desenvolvimento...""  
Leia-se:  
"É dever do Estado promover e incentivar o  
desenvolvimento..."" 
Justificativa:  

E a forma adotada em vários preceitos, no meu modo de ver, a mais correta, como o Art. 225: “É dever da família, da 
sociedade e do Estado...” 
 
   EMENDA:00078 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   

   Transferir para o Título VII, mantida a  
condição de Capítulo. 
Justificativa:  

O conteúdo é de natureza eminentemente econômica, embora produza também benefícios sociais.  
A pesquisa e a capacitação tecnológica se dão no âmbito do sistema produtivo e para isso as empresas terão incentivos.  
Do mesmo modo, a referência ao mercado indica na mesma direção.  
 
   EMENDA:00601 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   

   Aos Estados e ao Distrito Federal é facultada a  
vinculação de parcela da respectiva receita  
orçamentária a entidades públicas de fomento ao  
ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 
Justificativa:  

A redação que oferecemos aos membros da Comissão de Redação, busca uma melhor definição do texto aprovado, dentro 
da correta técnica legislativa.  
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Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 218 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


