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ART%GO: 199 PARAGRAFO: 00 :tNC:tSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

Art. 199. A ordem econômica, %undada na va10rizacão
do traba1ho humano e na 1ivre iniciativa, tem por %im assegu
rar a todos existência digna, con%orme os ditames da justica
socia1 e os seguintes principios:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 199. A ordem econômica, %undada na 1ivre inicia
tiva e na va1orizacão do traba~ho humano, tem por %im assegu
z'ar a tOdOS existência digna, con%orme os ditames da justiça
socia1, observados os seguintes princ~pios:

DESTAGUES:

DESTAGUE N2: 1.997 ALUíZIO CAMPOS ( 1 Ass. )
EMENDA COLETIVA N. 2P02043-1. (ARTS. 199 A 205, AO
J~ROJ. DE CONST:tTUXÇÃO (A). PARJt VOTAÇÃO EM SEPARA
1)0.

EMENDA:

D:tONfsIO DAL-PRA ( 1 Ass. )
Iõ:MENDA N. 2P01482-8 RELATIVA AC ART.199 DO PROJETO

2P01482-8 PARECER: PELA REJEICÃC
,JOSÉ MENDONCA BEZERRA PFL
EMENDA SUBSTITUTXVA
Dispositivo Emendado: Artigo 199

Dê-se à integra do artigo 199 do Projeto de constituição,
I"a comissão de Sistematização, a seguinte redação:

"Art. 199 _ Fundada na va1crizacão do traba1ho e na 1iber
dade de iniciativa, a ordem ec~nõmica tem por %ina1idade ga
rantir a tOdos vida digna, socia1mente justa, observados os
seguintes principios:

I _ soberania naciona1;
XI _ propriedade privada;
:t:tX _ %uncão socia1 da pro~riedade;

XV _ 1ivre concorrência;
V _ proteção ao consumidor e ao meio ambiente;
V:t _ redução das desigua1dades regionais e sociais;
VII _ busca do p1eno empresa;
V:t:tI _ atendimento às pecu1iaridades das empresas de pe

queno porte.
S único _ É assegurado a qua1quer pessoa e exercicio de

todas as atividades econômicas, i~~~~c~dentementede autoriza
cão de órgãos PÚb1icos, sa1vo ~os casos previstos em 1ei, jus
ti%icadOs pe1a proteção dos ~nteresses da c01etividade compe
tindo à iniciativa privada org~nizar e desenvo1ver as ativida
des econômicas."

HALMOR DE LUCA ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DA EXPRESSÃO 'FUNDAr.A NA VALORIZAÇÃO DO
TABALHO HUMANO E DA L:tVRE INICrAT:tvA' DO ART. 199
DO PROJETO, EM SUBST:tTU:tÇÃO As ~XPRESSÕES 'FUNDADA
NA LIVRE INICIATIVA E NA VALORIZACÃO DO TRABALHO
HUMANO' DO ART. 199 DO SUBSTITUT:tVO 2P02043-7.

ART%GO: 199 PAMGRAFO: 00 :tNC:tSO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇ,I\O:

PROJETO DO CENTRÃO:

% - soberania naciona~;

% - soberania naciona2;
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ART:rGO: 1.99 PARÁGRAFO: 00 :rNC:rSO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S:rSTEMATXZAÇAo:

PROJETO DO CENTRÃO:

xx - propriedade privada;

x:r - propriedade privada;

ARTXGO: 1.99 PARÁGRAFO: 00 XNCXSO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZAÇAo:

PRO~ETO DO CENTRA0:

xxx - %unção socia1 da propriedade;

X:r:r - %unção socia1 da propriedade;

ARTXGO: 199 PARÁGRAFO: 00 :rNC:rSO: 04 ALíNEA: *
TEXTO DA S:rSTEMAT:rZAÇAo:

PRO~ETO DO CENTRA0:

:rv - 1ivre concorrência;

xv - 1ivre concorrência;'

ARTXGO: 199 PARÁGRAFO: 30 XNCXSO: °35 ALíNEA: *
TEXTO DA S:rSTEMATXZAÇAo:

PRO~ETO DO CENTRA0:

v - de%esa do consumidor;

v - de%esa do consumidor;

ARTXGO: 199 PARÁGRAFO: 03 XNCXSO: 36 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZAÇAo:

PROJETO DO CENTRA0:

VX - de%esa do meio ambiente;

V:r - de%esa dO meio ambiente;
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ART:rGC: 199 PARÁGRAFO: 00 :rNC:rSO: 07 ALíNEA: *
~EXTO DA S%STEMAT:rZACAo:

v:rZ - redução das desigua~dades regionais e sociais;

J'ROJETO DO CENTRA0:

V:rZ --redução das desigua1dades regionais e sociais;

ARTZGC>: 199 PAMGRAFO: 00 :rNCZSO: 08 ALíNEA: *
TEXTO DA S:rSTEMAT%ZACAo:

PROJE:TO DO CENTRA0:

VZZZ - p1eno emprego;

V%%% - busca do p1eno emprego;

ART%G(): 199 PAMGRAFO : ""~ %NCZSO: 09 ALíNEA: *
~EXTO DA SZSTEMATZZACÃO~

%x - tratamento :avorecido para as empresas nacionais
dee pequeno porte.

PROJETO DO CENTRA0:

zx - tratamento :avorecido para as empresas brasi~ei
rlilS de pequeno porte.

ARTZGO: 1.99 PAAAGRAF'O: UH :tNC:tSo: 00 ALíNEA: *

~EXTO DA SZSTEMATZZACÃO:

Parâgra:o ~nico. t assegurado a qua1quer pessoa o e
xercício de todas as atividades econômicas, independentemente
de autorização de órgãos P~b1icos, sa1VO nos casos previstos
em ~e:i..

PROJETO DO CENTRA0:

Parágra:o ~nico. A iniciativa privada compete; pre:e
rencia1mente; organizar e desenvo1ver a ativ:i.dade econômica. t
assegurado a todos o 1ivre exercício de qua1quer atividade e
conômica; independentemente de autorização de órgãos P~b1icos,

sa1vo nos casos previstos em ~ei.

DESTAQUES:

PESTAQUE N2: ~.057 AtlTERO DE ElARROS ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO ~ UNZCO DO ART. 199 DO PROJ.; EM
SUBST. AO § UNICO DO ART. 1.99 DA EMENDA
SUBSTZTUTZVA 2P02043-7.

DESTAGUE N2: 1.670 VZRGíL:tO TÁVORA ( 1. Ass. )
EMENDA N. 2P01987-1; DE AUTOR:rA DO CONSTZTU%NTE
CARLOS v:rRGfL:rO; QUE DÁ OUTRA REDACÃO AO § ÚN:rCO
DO ART. 199 DO PROJETO DE CONSTZTUZCÃO (A).

EMENDA: 2P01987-1 PARECER: PELA APROVACÃO
CARLOS V%RGÍL%O PDS

EMENDA MOD:rF':rCAT:rVA
Dê-se ao parágra:o ~nico do art. 199 a seguinte redação:
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"Art. 1.99_ •••••••••••• ~ ..•.•••••••••••••••••••••••••••••
Parâgra:fo l1n:l.co "- A :l.n:l.c.:l.ativa pr:l.vada é ~:l.vre para orga

n:l.zar e deseftvo~ver todas as at:l.vidades econômicas? indepem
dentemente de autorização de 6rgãos pl1b~:l.cOS? sa~vo nos casos
previstos nesta Constituição."
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ART~GO: 200 :l:NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMAT~2AÇAo:

Art. 200. Será considerada empresa naciona~ a pessoa
juridica constituida e com sede no Pais~ cujo contro~e decisó
rio e de capita~ votante esteja~ em caráter permanente~ exc~u

s1vo e incondiciona1~ sob a titu1aridade direta ou indireta de
pe'ssoas :fisicas domici~iadas no Pais ou de entidades de direi
to pQb~ico interno.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

§ 1 2 Será considerada empresa brasi~eira de capita~
naciona~ a pessoa jur1dica constitu1da e com sede no Pais~

cujo contro~e de capita~ votante estejaJ em caráter permanen
te~ ~ sob a titu~aridade direta ou indireta de pessoas :fisicas
domici~iadas no Pais ou de entidades de direito PQb~ico

interno.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.729 PAES LAND~M C 221 Ass. )
VOTAÇÃO EM SEPARADO DO ART. 200 E SEUS PARÁGRAFOS
De) PRO~ETO DE CONST~TU~ÇÃO CA) DA COM~SSÃO DE S:tS
T:E:MAT~2AÇÃO•

DESTAQUE N2: 517 ~e>st FOGAÇA C 1 Ass. )
PARA APROVACÃO~ DO PRO~ETO DE CONST~TU:tCÃO 'A'CCO
MJ:SSÃO DE S~STEMAT:t2AÇÃO) ~ ESPEC~F~CAMENTE NO QUE
SE REFERE AO ART. 200 E TODOS OS SEUS PARÁGRAFOS.

DESTAQUE N2: 369 A'r~LA L:tRA
Ai~ROVACÃO DA EMENDA 2P 01065-2 •

C 1 Ass. )

EMENDA: 2P01065-2 PARECER: PELA RE~E~CÃO
AT:tLA L:tRA Pi"L

Dêse ao art. 200 J do projeto .~" da Comissão de Sistemati
zacão~ a seguinte redação:

Art. 200 _ Será considerada empresa naciona~ a pessoa ju
r~dica constixuida e com sede no Pais~ cujo o contro~e decisó
rio' e de capita1 votante esteja~ em caráter permanente e ex
c:Lusivo~ sob a ti tu1aridade direta ou indireta de pessoas :f1
s:Lcas domici~iadas no Pais ou de entidâde de direi to PQb1ico
interno.

~ 1 Q _ Será considerada empresa brasi~eira de capita1 es
t1~angeiro a pessoa juridica consti tu:f.da~ com sede e direção no
~~is~ que não preencha os requisitos deste artigo.

§ 2 2 _ A ~ei instituirá programas destinados a :forta~ecer
as condições de competitividade interna e internaciona~ do ca
p:Lta1 naciona1 priorizando para e:feito de concessão de incen
t:Lvos :fiscais e credi:ficios e de pre:ferência nê.s compras do
St3tor PQb1ico:

X _ os produtos e servicos cuja comercia1ização e presta
çlrio estejam protegidOS por patentes industriais~ registros de
marca e direitos autorais pertencentes à pessoas :fisicas e ju
r1dicas domici1iadas no Pais.

:t:t _ cumu1ativamente quando comercia1izados ou prestados
p()r empresa nac:i.ona1.

~ 3 2 _ A 1ei poderá conceder protecão especia1 às ativida
d(3S consideradas estratégicas para a de:fesa naciona1 para as
indQstrias de ponta.

C 1 Ass. )A1JROALDO STRECI<:
El'1~NDA 2P00331-1.

EMENDA: 2P00331-1 PARECER: PELA RE~E:tÇÃO
A1JROALDO STRECI<: PDT
D:rSPOS:tTXVO EMENDADO: Art. 200

Dê-se ao art. 200 do Projeto de constituincão a seguinte
redação:

Art. 200 _ A 1ei instituirá programas destinados a :forta
1ecer a empresa naciona1 me~horando suas condições de competi
t.ividade interna e internaciona1 mediante:

X _ incentivos e bene:f1cios :fiscais e credit1cios di:feren
c:5.ados;

:tx _ proteção especia1 às atividades consideradas estraté
gicas para a de:fesa naciona1 ou para o desenv01vimento tecno
1ógico;

XXX _ na aquisição de bens e serviços~ o Poder PGb1:ico
dará tratamento pre:ferencia1 à empresa naciona1:

. Parágra:fo Qnico _ A ~ei de:finirá as empresas que poderão
gozar os bene:f1cios previstos nes~e artigo.

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 947 ALBANO FRANCO C 1 Ass. )
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EMENDA N. 2P01506-9. (ART. 200)

EMENDA: 2P01S06-9 PARECER: PELA REJEXçAO
ALBANO FRANCO PMDB

Dê-se ao artigo 200~ acrescentando-se-~heparâgra%o único
e suprindo-se os atuais parâgra%os~ a seguinte redação:

Art. 200 - Empresa Brasi~eira~ para todos os %ins de di
reito~ é aque~a constitu~da sob as ~eis brasi~eiras e que te
nha sede e administração no Pais.

Parâgra%o Único - Lei comp~ementar determinarâ as condi
ções em que terão tratamento privi~egiado em determinados se
tores da atividade econômica~ as empresas brasi~eiras cujo
contro~e decis6rio e de capita~ pertença a brasi~eiros.

DESTAQUE N2: 1.476 Luís EDUARDO ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P01e01-7~ REFERENTE AO ART. 200 E SEUS
RESPECT.~§~ DO PROJ.DE CONSTo (A).

EMENDA: 2P01S01-7 PARECER: PELA REJEIÇÃO
Luís EDUARDO PFL

EMENDA SUBSTITUTVA
Dispositivo Emendado: Artigo 200
Dê-se a seguinte redação à integra do artigo 200 dO Proje

to de Constituição~ da Comissão de Sistematização~
acrescentan-~he parágra%os:

Art. 200 _ Considera-se empresa brasi~eira aque~a ~ega~

mente constituida no Pa1s~ e que ne~e tenha sua sede e
administração.

§ 1 Q _ Lei comp~ementar de%inirâ o conceito de empresa
brasi~eira de capita~ naciona~ para e%eito de possibi~itar-~he

a concessão temporária de bene%icios e proteção especiais~
para o desenvolvimento de atividades consideradas estratégicas
à de%esa naciona~ ou imprescindiv~is ao desenvo~vimento tecno
~6gico do Pais.

§ 2 2._ O Poder Púb~ico darâ tratamento pre%erencial à a
quisição de bens e serviços produzidOS no Pais~ por empresas
brasileiras.

§ 3 2 _ A lei discip~inarâ os investimentos de capita~ es
trangeiro~ podendo incentivâ-~os no interesse naicona~~ assim
como disporá sobre os ~ucros de~e decorrentes~ %avorecendo seu
reinvestimento no Pais e regu~ando sua remessa para o
exterior.

DESTAQUE N2: 1.668 VIRGíLIO TÁVORA ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P0198S-4~ DE AUTORIA DO CONSTITUINTE
CARLOS VIRGíLXO~ QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 20~~
E SEUS PARÁGRAFOS~ DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (A).

EMENDA: 2P0198S-4 PARECER: PELA REJEXÇÃO
CARLOS VIRGíLXO POS

EMENDA SUBSTITUTXVA
Dê-se ao artigo 200 e seus parâgra%os a seguinte redação:
"Art. 200 _ Serâ considerada emp~~=a bras:L2eira aque~a

constituida sob as ~eis brasi~eiras e que tenha no pais sua
sede e administração.

§ 1 2 _ Serâ considerada empresa brasileira de capital.na
cional a pessoa juridica constituida e com sede no Pais~ cujo
controle de capita~ votante esteja~ em caráter permanente~ sob
a titularidade direta ou indireta de pessoas %isicas domici
liadas domici~iadas no Pais ou de entidades de direito pÚb~ico
interno.

~ _ A ~ei não criarâ discriminação ou restrição entre
empresas. em razão da naciona~idade de origem de seu capital~

obedecidas as diretrizes econômicas do Poder Executivo e res
salvado o prescrito nos §§ 3 e 4.

~ 3 2 _ A ~ei instituirâ programs destinados a %ortalecer
as condições de competividadedre interna e internaciona2 de
capital naciona~~ priorizando para e%eito de concessão de in
centivos %iscais e crediticios e de pre%erência nas compras do
setor púb~ico: .

I _ os produtos e serviços cuja comercialização e presta
ção estejam protegidOS por patentes industriais~ registros de
marca e direitos autorais pertencentes a pessoas %isicas e
juridicas domici~iadas no Pais;

XI _ cumulativamente quandO comercializados ou prestadOS
por empresa nacional.

§ 4 2 _ A lei P9derâ conceder proteção especial às ativida
des Gonsideradas estratégicas para a de%esa naciona~ e para as
indústrias de ponta.

~~~~~~OP~iMi~~A2P01231-1~ EM SUBS~I~U~~XÕ ~O
ART. 200 DO PROJETO E AO ART. 200 DA EMENDA
SUBSTITUTIVA 2P02043-1.

EMENDA: 2P01231-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
VLADIMIR PALMEIRA PT

Dê-se nova redação ao art. 200~ e respectivos parâgra%os~
do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

"Art. 200. Empresa brasileira é aquela constituida sob as
leis brasileiras e que tenha sua administração sediada no
pais

§ 1 2 _ Empresa brasileira de capital nacional ou empresa
nacional é a pessoa jur1dica constituida e com sede- no Pais~
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cujo contro~e decis6rio e de capita~ votante esteja, em
caráter permanente, exc~us:vo e incondiciona~, sob a titu~ari

dade direta ou indireta de pessoas xisicas domici~iadas no
Pais ou de entidades de di:eito pÚb~ico interno.

~ 2 2 _ Será considera~a empresa brasi~eira de capita~ es
trangeiro a pessoa juridica constituida, com sede e direcão no
pais, que não preencha os :equisitos deste artigo.

~ 3 2 _ A ~ei institui"á programas destinados a xorta~ecer
as empresas nacionais e methorar suas condicões de competi ti
v~.dade interna e externa m-ediante:

:I _ incentivos e benex1cios xiscais e crediticios dixeren
c~.ados;

XX _ protecão especia~ às atividades consideradas estraté
g:l.cas para a defesa naçiona~ ou para o desenvo~vimento
tE.'cno~6gico •••

•P:ESTAGU:E Ns:!: 1..998 AL.uízxo CAMPOS ( 1. Ass. )
:EM:ENPA N. 2P01985-4. (ART. 200, ~~)

EM:ENPA: 2P01.985-:5 PAR:EC:ER: P:ELA R:EJ~XCÃo
CARLOS VXRGíL:IO PPS

EMENPA SUElST:ITUT:IVA
Pê-se ao artigo 200 e seus parágrafos a seguinte redação:
"Art. 200 _ Será c"nsiderada empresa brasi~eira aque~a

constituida sob as ~eis br~si~eiras e que tenha no Pais sua
~E!de e administração.

~ 1.2 _ Será considerada empresa brasi~eira de capita~ na
c:l~ona~ a pessoa juridica c..:lnstituida e com sede no Pais, cujo
conLro~e de capita~ votant~ esteja, em caráter permanente, sob
a ti 1.'l~aridade direta ou i'.direta de pessoas fisicas domici
~:l.adas. domici~iadas no Pai:3 ou de entidades de direito pÚb~ico

interno.
~ __ A ~ei não criará discriminação ou restrição entre

empresa~.• em razão da paciona~idade de origem de seu capita~,

ol'edecidas as diretrizes econômicas do Poder Executivo e res
sa~vado o prescrito nos ss 3 e 4.

S ;:,2 _ A ~ei inst.L tuirá programs destinados a forta~ecer
as condições de competivi.dsdedre interna e internaciona~ do
capita~ naciona~, priorl.z:ando para efeito de concessão de in
cE!ntivo~ fiscais e credi"ticios e de preferência nas compras do
sE~tor pú'b~1co:

X _ os produtos e ser~iços cuja comercia~ização e presta
ção estejam protegidos por patentes indus.,.r> '>:I.s, registros de
marca e direitos autora~s pertencentes a pessoas fisicas e
juridicas domici~iadas no ?ais;

X:I _ cumu~ativament~ quando comercia~izados ou prestados
por empr~sa naciona~.

S 4 2 _ A ~ei poderá conceder proteção especia~ às ativida
dE!S consideradas estratégicas para a dexesa naciona~ e para as
indústrias de ponta.

Hl~ROLPO L:r.MA
V()TACÃO EU SEPARAPO PO A~T. ?OJOJ,.
TUTXVO 2P02043-1.

( 1.89 Ass. )
CAPUT PO SUElST:I~

P:ESTAQU:E NQ: 2.058 S~VERO GOMES ( 1. Ass. )
Ai.ROVACÃO PO CAPUT PO ART. 200 PO PROJ., PARA
SUElSTXTUXR O CAPUT PO ART. 200 PA EMENPA
SUElSTXTUTXVA N. 2P02043-1.

PESTAGUE Ns:!: 1..281.

( 1. Ass. )

AL.PO ARANTES ( 1. Ass. )
Ai·ROVACÃO PA EMENPA N. 2P01351-1. (ART. 200'.

EMENPA: 2P01.351.-1. PARECER: PELA REJ~XCAo
AL.PO ARANT:ES PC PO El

EMENPA MOPXFXCAPA
PJ:SPOS:ITXVO EMENPAPO: art. 200

Pê-se ao art. 200 do Projeto de Constituição a seguinte
rE!dação:

"Art. 200 _ t; considerada empresa naciona~, para todos os
fins de direito, aque~a cujo capita~ pertença a brasi~eiros

dc)minacia~iados no pais e que, constituida com sede no pais,
nE~~e tenha o centro de suas decisões> ressa~vadas as micro e
pE!quenas empresas previstas no art. 212 desta Constituição".

P()MXNGOS JUVENXL
:E~I:ENDA N. 2P01.70B-B. (ART. 200)

EM:ENDA: 2P01.708-8 PAREÇ:ER: PELA R:EJEXCÃO
P()l1J:NGOS JUVEN:IL PMPEl

P:ISPOS:IT:IVO A EMENDAR-SE: ART. 200, PO PROJETO DE CONSTX
TtJ:ICÁO (A)

O ART. 200 passa a ter a seguinte redação:
Art. 200 _ Será considerada empresa naciona~ a pessoa ju

ridica constituida, com sede no Pais e cujo contro~e decisório
e de capita~ votante esteja sob a titu~aridade de brasi~eiros

domici~iados no Pais ou de entidades de direito pÚb~ico

interno.
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TíTULO: 07 CAPíTULO: 01. SECÃO: 00 SUBSECÃO: 00

CZD CARVALHO ( 1. Ass. )
PARTE DA EMENDA 2P01.0p5-2, QUANTO AO CAPUT DO ART.
200 DO PROJ'A~PARA SUBST.CAPUT ART. 200 DA EMENDA
SUBSTZTUTZVA 2P02043-1.

EMENDA: 2P01055-2 PARECER: PELA REJEZCÁO
Ji.TZLA LZRA PFL

Dêse ao art. 200, do projeto "A" da Comissão de Sistemati
zação, a seguinte redação:

Art. 200 _ Será considerada empresa nacional a pessoa ju
ridica constituida e com sede no Pais, cujo o controle decisó
rio e de capital votante esteja, em caráter permanente e ex
clusivo, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas zi
sicas domiciliadas no Pais ou de entidade de direito p~blico
interno.

§ 1. 2 _ será considerada empresa brasileira de capital es
trangeiro a pessoa juridica constituida, com sede e direção no
Pais, que não preenCha os requisitos deste artigo.

§ 2 2 _ A lei instituirá programas destinados a zortalecer
as condicões de competitividade interna e internacional do ca
pital nacional priorizando para ezeito de concessão de incen
tivos ziscais e credizicios e de prezerência nas compras do
setor P~blico:

Z _ os produtos e serviços cuja comercializacão e presta
ção estejam protegidos por patentes industriais, registros de
marca e direitos autorais perten~entes à pessoas zísicas e ju
rídicas domiciliadas no País.

ZZ _ cumulativamente quando comercializados ou prestados
por empresa nacional.

§ 3 2 _ A lei poderá conceder proteção especial às ativida
des consideradas estratégicas para a dezesa nacional para as
ind~strias de ponta.

LUZZ LEAL ( 1. Ass. )
SUPRESSÃO NO CAPUT DO ARTZGO 200 DAS EXPRESSÕES,
• ••• DECZs6RZO E ••• • E· ••• EXCLUSZVO E
ZNCONDZCZONAL••• • DO PROJETO DE CONSTZTUZCÃO (A).

DESTAQUE N2: 1..882 CARLOS DE'CARLZ ( 1. Ass. )
EMENDA 2P00057-6, RELATZVA AO 'CAPUT' DO ART. 200,
DO PROJETO DE CONSTZTUZCÃO (A).

EMENDA: 2P00057-6 PA~ECER: PELA REJEZCÁO
ANTONZO UENO PFL
EMENDA SUPRESSZVA.
DZSPOSZTZVO EMENDADO: Art. 200 do Titulo VZZ _ Da Ordem Econô
mica e Financeira _ Capitulo Z.
Suprimir a expressão: .....decisório e ••• "

ARTZGO: 200 PARÁGRAFO: 01 ZNCZSO: caca ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMATZZACÁO:

§ 1 2 será considerada empresa brasileira de capital
estrangeiro a pessoa jurídiCa constituída, com sede e direcão
no Pais, que nã9 preencha os requisitos deste artigo.

PROJETO DO CENTRA0:

Art. 200. Será considerada empresa brasileira aquela
constituída SOb as leis brasileiras e que tenha no Pais sua
sede e administração.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2.073 VZRGZLDÁSZO DE SENNA ( 1. Ass. ~
APROVACÃO'DO § 1. DO ART. 200 DO PROJ. EM SUBST.
AO § 1. DO EMENDA SUBSTZTUTZVA N. 2P02043-7 •.

ARTZGO: 200 PARÁGRAFO: 02 ZNCZSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMATZZACÁO:

§ 2 2 A lei instituirá programas destinados a zortale-
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TfTULO: ~7 CAPíTULO: ~1 SEÇÃO: ~~ SUESEÇÃO: ~~.

PÃG:tNA: 10

cler o capita~ naciona~ e me~hor'ar suas condições de competiti
v:Ldade interna e internaciona~ mediante:

:t - incentivos e bene%icios %iscais e crediticios di
%lerenciados;

:t:t - proteção especia~ às atividades consideradas es
tratégicas para a de%esa naciona~ ou para o desenvo~vimento

tlecno~6gico •

PROJETO 00 CENTRÃO:

~ 2 2 A empresa brasi~eira de capita~ naciona~ poderâ
gozar, na %orma de ~ei comp~ementar especi%ica, de proteção e
bene%icios especiais temporários para desenvo~ver atividades
consideradas estratégicas à de%esa naciona~ ou imprescindiveis
aI:> desenvo~vimento tecno~6gico do Pais.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.454 ALEXANDRE PU2YNA ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO 00 ~ 2. E SEUS :tNC:tSOS :t E :t:t 00 ART:tGO
20~ 00 PROJETO DE CONST:tTU:tÇÃO (A).

JOSÉ EL:r:AS ( 1 Ass. )
REJEXÇÁO ART. 2~~ § 2 DO PROJETO DE CONSTXTUXÇÃO.

DESTAQUE N2: 926 G~NEEALOO CORRE:r:A ( 1 Ass. )
APROVACÃO DOS ~ 2., XNCXSOS :t E XX E ~ 3. 00
ART. 2~0 00 PROJETO DE CONSTXTUXÇÁO.

OSM:r:R LIMA ( 1 Ass. )
APROVACÃO DO ~ 2. E XNCISOS 00 ART. 2~~ 00 PROJ.,
PARA SUEST:tTUIR O ~ 2. 00 ART. 2~~ DA EMENDA
S'U'ESTXTUTIVA N. 2P~2~43-7.

1'.RT:rGO: 2~~ PARAGRAF'O: ~3 J:NCJ:SO: ~~ ALíNEA: :t:

TEXTO DA S:tSTEMAT:tZAÇÁO:

~ 3 2 Na aquisição de bens e serviços, o Poder pab~ico
darâ tratamento pre%erencia~ à empresa naciona~.

PROJETO 00 CENTRÃO:

§ 3 2 O Poder Púb~ico darâ tratamento prexerencia~ à
aquisição de bens e serviços produzidOs no Pais, por empresas
brasi~eiras.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.457 LU:t2 LEAL ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO 00 ~ 3. 00 ART:tGO 2~~ PROJETO DE CONST:t
TUJ:CÃO.

PAULO MACARJ:N:t ( 1 Ass. )
APROVAÇÁO 00 ~ 3. 00 ART. 2~~ 00 PROJ. EM SUESTe
AO ~ 3. 00 ART. 200 DA EMENDA SUEST~TUT:tVA
2P~2~43-7.

DESTAQUE N2: 1.535 CARLOS OE'CARLI ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00054-1 ART. 2~~J ~ 3 00 PROJETO.

EME~DA: 2P~~~54-1 PARECER: PELA REJEZçAO
ANTON:tO UENO PF'L
EMENDA MOO:tF':tCAT:tVA.
O:tSPOS:tTJ:VO EMENDADO: Parâgra%o 3 2 do Art. 200 do Titu~o VJ::t _
Da Ordem Econômica e F'inanceira _ Capitu~o :r:
Dar a seguinte redação:
~ 3 2 Na aquisicão de bens e servicos, o poder PÚb~ico darâ
tratamento pre%erencia~ à empresa naciona~, em igUa~dade de
condições, em termos de preço, prazo de execução e qua~idade".
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TíTULO: 07 CAPíTULO: 01 SECÃO: 00 SUESE~ÃO: 00

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.464

DESTAQUE N2: 1.637

EUCLIDES SCALCO ( 1 Ass. )
PARCIAL DA EMENDA 2P015E2-5 7 QUANTO AO SEU ~ 3. E
INCISO I 7 PARA ADITAR AO ART. 200 DO PROJ. OU AO
ART. 200 DA EMENDA SUES1ITUTIVA 2P02043-7.

EMENDA: 2P01662-6 PARECER: PELA ~~JEICÃO
ORLANDO PACHECO PFL

Suprima-se o ~ 1 2 do art. 200 e dê-se a seguinte redação
ao ~ 2 2 que passará a s~r o ~ 1 2 e 7 ainda 7 as seguintes reda
ções aos ~~ 2 2 e 3 2 do art. 200 7 Capitu10 I 7 Titu10 VII do
projeto de constituição:

Art. 200 _ Será considerada empresa nacional a pessoa •••

~"12'~'Á'i~i'i~~tit~i;ã'p;~g;i~i~'d~~ti~id~~'i'i~;tii~;~;
a empresa nacional e meJhorar suas condições de competitivida
de interna e internacio~a1 mediante:

I _ incentivos e ber9xicios xiscais e creditícios dixeren-
ciados; I

II _ proteção especjal às atividades consideradas estraté
gicas para a dexesa naciona1 ou para o desenvolvimento
tecnolÓgico.

~ 2 2 _ Na aquisiçâo de bens e serviços7 o poder púb1ico
dará tratamento prexere~çial à empresa naciona1.

~ 3 2 _ Nos setore~ econômicos considerados estratégicos 7
para o desenvolvimento raciona1 7 para benexiciar-se do dispos
to nos ~~ 1º e 2 2 7 a 1~i poderá exigir que a empresa naciona1
também detenha o controJs tecn01Ógico em caráter permanente 7
exclusivo e incondicion~l.

I _ É considerado ccntrole tecnológico o exercíci0 7 de di
reito e de xato do pOder decisório para desenvolver 7 gerar 7
adquirir e absorver a tecn010gia de prOduto e de processo de
produção.

DESTAQUE E EMENDAS ADITIVAS

HÉLIO DUQUE ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00906-9 .(A~ITIVA DE PARAGRAFO).

EMENDA: 2P00906-9 PARECER: PELA kEJEXCÃO
HÉLIO DUQUE PMDE

Acrescente-se ao ~ 1,2 do art. 200 e artigo ao Ato das Dis
posições Constitucionais Gerais e Transitórias 7 do projeto de
Constituição (A)7 na xorma abaixos

Art. 200. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ 4 2 A organização e exp10ração das atividades econômicas

re1acionadaS com a comercializaçã0 7 a nível varejista 7 de ens
e mercadoorias 7 dexin5das em lei como de uso e consumo popu
lar 7 compete exclusivamente às empresas privadas nacionais ou
às pessoas x1sicas domici1iadas no País.

Art. As atuais empresas 7 que não preencham os requisitos
do art. 200 7 ~ 4 2

7 xicarão impossibilitados de qualquer expan
sã0 7 assim entendida o aumento da área xisica de xuncionamento
dos estabalecimentos já existentes ou a criação de novos
estabelecimentos.

CARLOS DE'CARLI ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00056-e (ADZTIVA DE PARAGRAFO).

EMENDA: 2P00056-e PARECER: PELA r.ZJEICÃO
ANTONIO UENO PFL
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 200 do Titu10 VII _ Da Ordem Econô
mica e Financeira _ Cap~;ulo I.
Inc1uir como parágraxo 4 2

~ 4 2 "A Lei não d:i.scriminará as empresas legalmente constituí
das no Pais".
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PJí.GXNA: 12

ARTXGO: 201
.. 'L

PAAAGRAFO: 00 XNCXSO: 00 ALíNEA: *

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.674

TEXTO DA S:tSTEMAT:tZACÃO:

Art. 201. Os investimentos de capita~ estrangeiro se
rão admitidos exc~usivamente no interesse naciona~ e discip~i

nados na forma da ~ei.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 201. Os investimentos de capita~ estrangeiro po
derão ser incentivados no interesse naciona~ e disciplinadoS
na forma da ~ei, garantidos os direitos e as prerrogativas
constitucionais.

SANDRA CAVALCANTX ( 1 Ass. )
EMENDA 2~01988-9, DE AUTORXA DO CONSTXTUXNTE CAR
LOS VXRGILXO, QUE DÁ NOVA REDACÃO AO ART. 201, DO
PROJETO DE CONST:tTU:tCÃO (A)-.

EMENDA: 2P01988-9 PARECER: P~LA REJE:tCÃO
CARLOS v:tRG1L:t0 PDS

EMENDA MOD:tF:tCAT:tvA
Dê-se ao artigo 201 e seu parágrafo a seguinte·redaç~o:
"Art. 201 _ Os investimentos de capita~ estrangeiro serão

admitidos no interesse nacional, incentivados os reinvestimen
tos e regu~ada a remessa de seus ~ucros para o exterior, na
forma de ~ei

V:tRG:tLDJí.S:tO DE SENNA ( 1 Ass. )
APROVACÃO DO CAPUT DO ART. 201 DO PROJ., EM
SUElST:tTU:tCÃO AO CAPUT DO ART. 201 DA EMENDA
SUElSTXTUT:tvA N. 2P02043-7.

NAPHTALX ALVES DE SOUZA ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P01794-1 (ART. 201, CAPUT).

EMENDA: 2P01794-1 PARECER: PELA REJEXCÁO
NAPHTAL:t ALVES PMDEl

EMENDA MOD:tF:tCAT:tVA
Dê-se ao "caput" do artigo 201 a seguinte redação:
Art. 201 _ Os investimentos de capita~ estrangeiro serão

estimu~ados no interesse naciona~ e disciplinadOS na :forma da
~ei.

DESTAQUE N2: 1.456 LU:tZ LEAL ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO NO CAPUT DO ART:tGO 201 DO PROJETO DA EX
F"RESSÃO •••• EXCLUS:tVAMENTE ••• • •

ARTXGO: 201 PAAAGRAFO: ll'N XNCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:tSTEMATXZACÁO:

Parágrafo único. A lei disporá sobre os lucros do ca
pita~ estrangeiro, :favorecendo seu reinvestimento no Pais e
.r'egulandO sua remessa para o exterior.

PROJETO DO CENTRÃO:

parágrafo único. A lei disporá sobre os lucros do ca
pital estrangeiro, favorecendo seu reinvestimento no Pais e
.regu~ando sua remessa para o exterior.

DESTAQUE E EMENDAS ADXTXVAS



ASSEMBLÉ~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMXSSÃO DE SXSTEMAT~ZAÇÃO

PÁG~NA: 13

TíTULO: 07 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 00 SUBSEÇÃO: 00

824 ALBÉRXCO COR~EXRO ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00237-4 (AD~T~VA DE PARAGRAFO).

EMENDA: 2P00237-4 PARECER: PELA REJEXÇÃO
LÚC~O ALCÁNTARA PFL

EMENDA ADXT~VA

DXSPOSXT~VO EMENDADO: Art. 201
Acrescente-se o segu~nte ~ 2 ao art. 201 do Projeto de

const~tu~ção (A)7 passando o atua1 parágra~o único a const~tu

~r o ~ 1 7 e 7 em consequênC~a7 suprima-se o ~nc~so V do art.
207

Art. 201 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ 12'Á'i~i'd~'q~~'t;iti'~~t~'i;tig~'di~~ipii~i;ã'~~p~~i~i:
camente a participacão das empresas bras~1eiras de capita1 es
trangeiro nas atividades de distribuição de combustiveis e 1u
bri~icantes7 der~vados do petr61eo 7 e do á1coo1 ati1ico hidra
tado 7 com vistas à ~ixação dos 1im~tes máximos de participação
~nd~vidua1 de cada empresa nas menc~onadas at~v~dades e à ve
daçã de ~ormação de 01igop61ios ou cartéis.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:
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ARTIGO: 202 PARÁGRAFO: 00 :tNCISO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 202. A intervenção do Estado no dominio econômi
co e o monopó~io só surão permitidoS quando necessários para
atender aos imperat:i vos da segurança naciona~ ou a re~evante

interesse co~etivo? c.)n:forme de:finidos em ~ei.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 202. A intervenção no dominio econômico e a ex
p~oração direta pelo ~stado de atividade econômica? só serão
permitidas quando co~'rovadamente necessárias para atender aos
imperativos da segurança naciona~ ou a re~evante interesse co
~etivo? con:forme de:fi:lidos em ~ei.

DESTAQUES:

202 _ O Estado somente desempenhará atividades eco
sociais em caráter sup~ementar da iniciativa privada

o bem comum? inc~usive a segurança naciona~? o

EMENDA:

RICARDO FIUZA ( ~ Ass. )
EMENDA 2P0~528-0 AO p~OJETO DE CONSTITUIÇÃO (A).

2p0~528-0 PARECER: PELA REJEIÇÃO
RICARDO FIUZA pFL

EMENDA SUESTITUTI~A

Dispositivo Emend~do: Artigo 202
Dê-se ao art. 2~2 e parágra:fos? do Projeto de Constitui

ç~o? aprovado pe~a comissão de Sistematização? a seguinte
redação:

"Art.
nômicas e
e quando
exigir.

S ~2 _ A exp~oraçáo das atividades econômicas pe~o Estado
processar-se-á exc~usivamente por meio de empresas pÚb~icas e
de sociedade de economia mista? cujo Objetivo se restringirá
às: atividades autoriz,~das expressamente na ~ei comp~ementar?
especi:fica para cada caso de intervenção.
S 2 2 _ O CongreSS(l Naciona~ ou simp~es ato do governo
de-terminará a cessaçã;, das atividades tão a o so desapareçam as
razões que motivaram '"1 intervenção.

3 2 _ As empresa~ púb~icas e 'sociedades de economia mista
submeter-se-ão ao reg~me juridico ap~icáve~ aos empreendimen
tos? privados? inc~usive quanto às obrigações traba~histas e
tributárias? vedada a concessão de qua~quer bene:ficio especia~
não extensive~ ao set~r privado.

S 4 2 _ A admissão de empregados nas empresas pÚb~icas e
sociedade de economia mista será :feita mediante concurso pú
blico? con:forme dispuser a ~ei comp~ementar.

~ 52 _ t Vedada a cessão? à administração direta? de ser
vidores de sociedades de economia mista ou de empresas púb~i
cas? sa~vo para o e~ercicio de cargo ou :função de con:fiança?
hipótese em que o sa~ário e os demais bene:ficios re:ferentes ao
SE!rvidOr serão pagos exc~usivamente pe~o órgão de destino.

SE:VERO GOMES ( ~ Ass. )
APROVAÇÃO DO CAPUT DO ART. 202 DO PRO.JETO El1
s.rESTITUIÇÃO AO CApUT DO ART. 202 DA EMENDA
N. 21"02043-7.

ARTIGO: 202 PARÁGRAFO: 01, • INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO::

§ 1 2 Somente por le~ especi:fica a União? o Estado? o
Distrito Federa~ ou o Municipio c~1~ráo empresa púb~ica? so
cíedade de econonlia mista? autarquia ou :fundação. A empresa
pública? a sociedade de economia mista e outras entidades que
e=cplorem atividade p-conômica sujeitam-se ao regime juridico
pl-óprio das empresas privadas? inc~usive quanto às Obrigações
traba~histas e tributárias? observado? re~ativamente às :funda
ções? o disposto ,no a=tigo ~78? ~~ ~2 e 2 2• Depende de autori
zação ~egis~ativa? em cada caso? a criacão de SUbsidiárias
d.~ssas entidades? assim como a participação de qua~quer de~as

em empresa privada.
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PROJETO DO CENTRÃO:

~ 1 2 Somente por ~ei espec1zica? a união? o Estado? o
Distrito Federa1 ou o Munic1pio criarão empresa pÚb~ica? so
ciedade de economia mista? autarquia ou zundacão púb1ica. A
empresa púb1ica? a sociedade de economia mista e outras enti
dades . que exp10rem atividade econômica.sujeitam-se ao regime
juridico próprio das empresas privadas? inc~usive quanto às
obrjgações traba~histas e tributárias. Depende de autorização
~egiS1ativa? em cada caso? a criacão de sUbsidiárias dessas
entidades? assim como a participação de qua1quer de1as em em
presa p~ivada.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2.f?J71 FERNANDO ~YRA
APROVAÇÃO DO § 1. DO ART. 2f?J2
AO ~ 1. DO ART. 2f?J2 DA EMENDA
2Pf?J2f?J43-7.

( 1 Ass. )
DO PROJ.? EM SUSST.
SUElSTITUTIVA N.

ARTIGO: 2f?J2 PARÁGRAFO: f?J2 :qICISO: aa A~íNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:" ~

~.22 As empresas pÚb1icas e as sociedades de economia
mista não poderão gozar de privi~égios xiscais não-extensivos
às do setor privado.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 As empresas púb~icas e as sociedades de economia
mista ~ão poderão gozar de privi~égios %iscais não extensivos
às 'do setor privado.

DESTAQUES:

DESTAQUE NS!: 174 CtSAR MAIA ( 1 Ass. )
ARTIGO 2f?J2L PARAGRAFO 2. DO PROJETO DE
CONSTITUIÇAO? PARA SUPRIMI-~O INTEGRA~MENTE.

DESTAQUE NS!: 2.227

V~ADIMIR PA~MEIRA ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO 'AS EMPRESAS PUS~ICAS E'?
DO § 2 DO ART. 2f?J2 DA EMENDA N. 2Pf?J2f?J43-1 E DO § 2
DO ~RT. 2~2 DO PROJETO.

SRANDÃO MONTEIRO ( 1 Ass. )
PARA SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO 'AS EMPRESAS PÚS~ICAS'
DO § ,2. ~O ART. 2f?J2 DA EMENDA 2P02f?J43-7 •

.,

ARTIGO: 202 PARÁGRAFO: f?J3 INCISO: f?Jf?J A~1NEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

§ 3 2 Estatuto estabe1ecido por ~ei regu~amentará as
re~acões da empresa púb~ica com o Estado e a sociedade.

PROJETO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DO CENTRÃo

DEsTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.895 DOMINGOS ~EONE~~I ( 1 Ass. )
APROVACÃO DO ~ 3. DO ART. ?02 DO PROJETO DE
CONSTITUXÇÃO PARA XNC~USÃO EM ~ DO ART. 202 DA
EMENDA N. 2P0Z043-1.
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CAR~OS CARDINA~ ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DA EMENDA N. 2P01641-3 (ART. 202).

EMENDA: 2P01641-3 PARECER: PE~A REJE~ÇÃO
CAR~OS CARDINA~ PDT

Acrescenta ao § 3 2 do art. 202 "in ~ine" as expressões
"~stabe1ecendo a participação e1etiva dos empregados em sua
gE'stão", passando o § 3. a ter a seguinte redação:

"§ 3 2 _ O Estatuto estabelecidO por 1ei regulamentará as
rE~1ações da empresa pÚb1ica com O Estado e a Sociedade, asse
gurando a participação eletiva dos empregados em sua gestão".

ARTIGO: 202 PARÁGRAFO: 0LJ INCISO: 00 A~íNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO::

~ 4 2 A lei reprimirá a ~ormação de monopólios, oligo
p61ios, cartéis e toda e qualquer ~orma de abuso do poder eco
nômico que tenha PQr ~im dominar o mercado, eliminar a livre
concorrência ou aumentar arbitrariamente o 1ucro.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 3 2 A lei reprimirá a ~ormação de monopólios, oligo
p(51ios, cartéis e toda e qualquer ~orma de abuso do poder eco
nômico que tenha por ~im dominar o mercado e eliminar a livre
concorrência.

DESTAQUES:

DESTAQUE 1'1 2 : 2.222 BRANDÃO MONTEIRO ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DA EMENDA 2P01275-2.

EMENDA: 2P01275-2 PARECER: PE~A REJE~ÇÃO
BRANDÃO MONTEIRO PDT

Dá nova redação ao § 4 2 do art. 202.
"§ 4 2 _ A lei repimirá a ~ormação de monopÓlios, oligopÓ

lios, cartéis e toda e qualquer ~orma de abuso do pOder econô
mico que tenha por ~im dominar o mercado, eliminar a livre
concorrência ou aumentar arbitrariamente o lucro, criando Tri
bunal Administrativo autônomo destinado a assegurar os princi
Pios constutcionais da ordem econômica."

Jost E~IAS ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO, NO T~TU~O VII, CAPITU~O I, ART. 202,
~ 4. DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, DA EXPRESSÃO:
·ou AUMENTAR ARBITRARIAMENTE O ~UCRO·.

DESTAQUE 1'1 2 : 2.074 V~RGI~DASIO DE SENNA
APROVAÇÃO DA EXPRESSÃO 'OU
TE O LUCRO' DO ~ § DO ART.
DITAR A PARTE FINAL DO § 3
2P02043-1.

( 1 Ass. )
AUMENTAR ARBITRARIAMEN
202 DO PROJETO PARA A
DO ART. 202 DA EMENDA

ARTIGO: 202 PARÁGRAFO: 05 INCISO: 00 A~íNEA: :I:

TEX~C nA SISTE~ATIZAÇÃO:

§ 52 A lei, sem prejuizo da responsabilidade indivi
dual dos integrantes da pessoa juridica, estabelecerá a res
ponsabilidade criminal desta, sujeitando-a às penas compati
veis com sua natureza, nos crimes praticados contra a ordem
econômica e ~inanceira e a economia popular.

PROJETO 00 CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DO CENTRÃo
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DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.451
''-

LUIZ LEAL ( 1 Ass. )
SUpRESSÁO DO ~ 5. DO ART. 202 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO.

DESTAQUE E EMENDAS ADITIVAS

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 534 ALrREDO CAMPOS ( 1 Ass. )
EMENDA 21"01034-2 (A~ITIVA DE pARAGRArO).

EMENDA: 21"01034-2 PARECER: PELA REJEJ:ÇÃO
ALrREDO CAMPOS pMDE

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 202
Adite-se ao ar.t. 202 do Projeto de Constituição~ o

parágraxo abaixo:
.. ~ 52 _ Nenhuma sociedade civi~ ou comercial será privada

do acesso a incenti70s ou proibida de atuar em qualquer ramo
de atividade~ em razão de sua xorma juridica ... ·

588 MALULY NETO ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P01335-S. (ADITIVA DE pARAGRArO)~

EMENDA: 21"01335-8 PARECER: PELA REJEIÇÃO
MALULY NETO prL

EMENDA ADITIVA
Acrescenta-se ao art. 202 do Projeto de constituição (A) o

seguinte parágraxo 12~ remunerando-se os demais:
"Art. 202 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ 1 2 A propriedade terá xunção social~ cabendo ao poder

público~ através da lei:
J: _ reprimir o ~buso do poder econômico~ especialmente nos

casos de dominio de mercado~ eliminação de concorrência e au
mento arbitrário de lucros;

J:I _ instituir um sistema de proteção ao consumidor;
J:IJ: _ criar autarquia destinada à repressão do abuso do

poder econômico e à proteção do consumidor.'

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 1.127 ALEtRICO CORDEIRO ( 1 Ass. )
EMENDA 21"00974-3 (ADJ:TIVA DE PARAGRArO).

EMENDA: 21"00974-3 PARECER: FELA REJEIÇÃO
ALEtRJ:CO CORDEIRO pFL

Emenda aditiva .
Acrescente-se~ como ~~ 2 2 e 3 2 do art. 202~ xazendo-se as

renumerações sUbSequentes~ o seguinte texto:
"Art. 202. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

dias
pro
ser-

~"22"Á"~~~~Ç~~'d~'Õ~P~~t~~~~t~'d~'i~p~~~~~'N~~i~~~i; ' d~
Centro Gráxico do Senado rederal e dos Diários Oxiciais dos
Estados~ Distrito Federal~ Territórios e Municipios~ a organi
zação de indústria gráxica é de competência eXClusiva da ini
ciativa priva.

~ 3 2 Lei especial editada até 180 (cento e oitenta)
após a promulgação ~esta constituição de~ir.irá prazos e
cesso de desativação do parque gráxico hoje existente no
viço pÚbl:i.co."

DESTAQUE N2: 1.291

do projeto de Co~s1:ituição

EMENDA:

DARCY DEITOS ( 1 Ass •• )
~~NDA N. 21"00537-0 (ADJ:TIVA DE PARAGRArO).

21"00537-0 PARECER: PEL~ REJEIÇÃO
DARCY DEITOS pMDE

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 202

(A)
Acrescente-se~ ao Art. 202. ~o Projeto de constituição~ o

seguinte parágraxo:
'l'Ai~'=202 "0- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 2 

52 =
5 2_ A ~ei disporá~ em dexesa do consumidor~ sobre meca

nismos de comba~e à especulação dos preços, determinando a %i
xação~ sempre que possivel~ nas %ontes produtoras~ dos valores
xinais de venda dos produtos essenciais à popUlação. '
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TíTULO: 07

ART:rGO: 203

CAPíTULO: 01

PAAAGRAFO: 00

SEÇÃO: 00 SU13SECÃO: 00

INC:rSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:rSTEMAT:rZAÇÃO:

Art. 203. Como agente normativo e regu1ador da ativi
dade econômicaJ o Estado exerceré ~unções de contr01e J ~isca

1:l.zação J incentivo e P1anejamento J sendo este imperativo para
o setor púb1ico e indicativo para o setor privado.

PROJETO 00 CENTRÃO:

Art. 203. Como agente normativo da atividade econômi
ca J o Estado exerceré :funções de :fisca1ização J incentivo e
P1anejamento J sendo este imperativo para o setor púb1ico e in
dicativo para o setor privado.

DESTAQUES:

DESTAQUE Nº: 1.730 PAES LANO:rM ( 199 Ass. )
VOTAÇÃO EM SEPARADO 00 ART. 203 E SEUS PARAGRAFOS
00 PROJETO DE CONST:rTU:rÇÃO DA COM:rSSÃO DE SJ:STEMA
T:rZAçÃO.

131;:N:rTO GAMA ( 1 Ass. )
PARA SUPRESSÃO 00 ART. 203 J DA EMENDA 2P02043-1.

DESTAQUE Nº: 874 CHAGAS DUARTE ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO DO CAPUT 00 ART. 203 00 PROJETO
OI;: CONSTXTUXÇÃO (A).

DESTAQUE N2: 1.462

DESTAQUE Nº: 2.075

v:rEXRA DA S:rLVA ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO 00 CAPUT 00 ART. 203 00 PROJETO DE
Cl)NSTITU:rÇÃO.

MAGUXTO V:rLELA ( 1 Ass. )
AII:>ROVACÃO 00 CAPUT 00 ART. 203 00 PROJ. J EM SU13ST.
AO CAPUT 00 ART. 203 DA EMENDA SU13ST:rTUTIVA N.
211:>02043-7.

ART:rGO: 203 PAAAGRAFO: 0:L XNC:rSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZAÇÁO:

§ 1 2 A 1ei apoiará e estimu1ará o cooperativismo e
outras :formas de associativismo.

§ 1 2 A 1ei apoiará e estimu1ará o cooperativismo J as
sl2gurando sua auto-gestão J e outras ~ormas de associativismo.

EMENDA: 20692

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 652 XVO VANOERLXNDE ( 64 Ass. )
AII:>ROVAÇÁO DA EMENDA POPULAR N. PE00025-3 (1P20692)

PARECER:
PI)pu1ar

1. Xnc1ui J onde couber J no Capitulo :r J do Titulo VXI:r (Da
Ordem Econômica) o seguinte artigo:

"Art. o Poder Púb1ico :fomentará e apoiará o cooperati-
v:Lsmo e a 1ei assegurará a 1iberdade de constituição das coo
pl2rativas J sua atuação em todos os ramos da atividade numana ,
1:Lvre administração J autocontr01e J acesso aos incentivos ~is

cais e constituição de seu órgão de representação 1egal."
2. InsereJ onde couber J na seção II (Das Limitações do Po

dl2r de Tributar)J do capitulo X (00 Sistema Tributério
Naciona1)J do Titu10 VII (Da Tributação e do Orçamento)J o se
guinte artigo:

"Art. - t vedado à l'~iãoJ aos Esta:los J ao Distrito Federa1
e aos Municípios instituir tributos sobre o ato cooperativo J
assim considerado aque1e praticado entre o associado e a coo
perativa ou entre cooperativas associadas J na rea1ização de
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serviçosJ operações ou atividades que constituem o objeto
socia1.

3. Acrescenta? onde couber? no Capítu10 ~~~ (Da Educação e
CU1tura)? do Títu10 ~X (Da Ordem Socia1) o seguinte artigo:

"Art. O ensino do cooperativismo e do associativismo
constituirá discip1ina facu1tativa dos horários normais das
esc01as e instituições de ensino de todos os graus."

( 1 Ass. )830 FAUSTO FERNANDES
EMENDA N. 2P01697-9. (ART. 203)

EMENDA: 2P01697-9 pARECER: PELA RE~E~ÇÃO
FAUSTO FERNANDES Pl1DB

Acrescente-se ao § 1 2 do art. 203? in fine? a seguinte
expressão: "inc1usive mediante concessão de incentivos
fiscais".

ART::t:GO: 203 PARÁGRAFO: 02 ~NC::t:SO: 00 ALíNEA: :&:

TEXTO DA S~STEMAT::t:ZAÇÃO:

~ 2 2 A 1ei disporá que obras? serviços? compras e a
1ienações da administração pÚb1ica direta e indireta? r-~ crês
níveis de governo? somente serão contratados mediante processo
de 1icitação que democratize o acesso e permita igUa1dade de
condições.a todos os participantes.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 Ressa1vadas os casos especificadOS em 1ei? as
obras? serviços? compras e a1ienações da administração púb1ica
direta e indireta? nos três níveis de governo? serão contrata
dOS mediante processo de 1icitação que assegure igua1dade de
condições a todos os concorrentes? respeitadas as exigencias
de qua1ificações técnicas e econômicas e garantido o pagamento
pe10 va10r corrigido.

DESTAQUES:

DESTAQUE 1'1 2 : 2.131 MÁR::t:O COVAS ( 191 Ass. )
DESTAQUE PARA VOTACÃO El1 SEPARADO DO ART. 203 ~ 2?
EMENDA 2P02043-1? DA EXPRESSÃO ' E GARANT~DO O PA
GAMENTO PELO vALOR CORR::t:G~DO'.

DESTAQUE 1'12 : 2.269 MÁR::t:O COVAS ( 192 Ass. )
ART. 203? ~ 2? DA EMENDA 2P02043-7? DA EXPRESSÃO
'E GARANT~DO O PAGAMENTO PELO VALOR CORR::t:G::t:DO'.

Luís ROBERTO PONTE ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DO s 2? ART. 203 DA EMENDA 2P02043-1.

ART::t:GO: 203 PARÁGRAFO: 03 :INC~SO: 00 ALíNEA: *

TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

S 3 2 O Estado organizará a atividade garimpeira em
cooperativas? 1evando em conta a proteção ao meio ambiente e a
promoção econ6mico-socia1 dos garimpeiros? dando-1hes priori
dade na autorização ou concessão para pesquisa e 1avra dos re
cursos e jazidas minerais? nas áreas onde já estejam atuando.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

S 3 2 O Estado regu1amentará a atividade garimpeira em
cooperativas? 1evando em conta a proteção ao meio ambiente e a
promoção econõmico-socia1 dos garimpeiros. Satis~eitos os re
quisitos técnicos e econômicos? as cooperativas têm prioridade
na autorização ou concessão para pesquisa e 1avra dos recursos
e jazidas lninera1s? nas áreas onde já estejam atuando? na for
ma da 1ei.
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DESTAG:ltlES:

DESTAQUE N2: 875 CHAGAS DUARTE ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO DO § 3. 00 ART. 203 00 PROJETO DE
CONST:J:TU:J:CÃO (A)

DESTAQUE N2: 1.455 Al.EXANDRE PU2YNA ( 1 AsS. )
SUPRESSÃO DO § 3 .. 00 ART:IGO 203 DO PROJETO.

DESTAQUE N2: 1.862 AIlEM:J:R ANDRADE ( 1 Ass. )
APROVACÃO DO § 3. 00 ART. 203 DO PROJETO.

( 1 Ass. )AMARAL NETTO
AJ~ROVACÃO DA EMEHDA 2P0336-2.

EMENDA: 2P00336-2 PARECER~ PELA APROVAÇÃO
MJ~RCOS L:J:MA PMDB
DXSPOSITIVO EMENDADO: Art. 203 J do Projeto de const~tu~ção (A)
da Comissão de s~s~ema~ização.

Modi:fica-se .~ redação do -I 3 2 do Ar~. 203 J a saber:
"Art. 203 - .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DESTAQUE N2: 1.112

. "...~ ';3: ..: ..õ' .~~t~d~ .~;g~;iz~;â' .~ ..~t:i~id~d~'g~;i;p~:i;~'.~~
c()opera~ivas, J.e\;ando em conta a proteção ao meio ambiente e a
PJ,omoção econômi:-:o-·sôciaJ. dos seus membros, dando-J.hes priori
dade na autoriza~ão ou concessão para peSquisa e J.avra doS re
cursos e jazidas minerais, nas áreas a qUe se refere o inciso
XX:J:V do Ar~. 23. ft

DESTAQUE N2: 1.113 JOrRAN rREJAT ( 1 Ass. )
E)'1ENDA 2P00336-2 (ART. 203 J §3).

EMENDA: 2P00336-2 PARECER \ PELA APROVACÃO
MARCOS L:J:MA PMDB
D:tSPOS:J:T:J:VO :E:MEN'''ADO: Art. 203 J do Projeto de consti~uição (A)
da Comissão de S~stematização.

Modifica-se a redacão do -I 3 2 do Art. 203 J a saber:
"Ar1:. 203 - .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

·····~·;3:·.:··Õ··~~t~d~·~;g~;i~~;â··~··~t:i~:id~d~·g~;:i;p~:i;~.. ~~
CI)Operat:l.vas, :Levando em conra a proteção ao me:l.o ambien1:e e a
promoção econômico-sociaJ. dos seus membros, dando-J.hes pr:l.or:l.
dl~de na au~orização ou concessão para pesquisa e J.avra dos re
cursos e jazidas m:l.nera~s, nas áreas a que se re:fere o inciso
X:lCXV do Ar1:. 23."

EMENDAS NÃO DESTACADAS ':;oM PARECER rAV~RAVEL:

EMENDA: 2P01790-8 PARECER; PELA APROVAÇÃO
JOSÉ LOURENÇO PrL

Dé-se ao § 3~ do art. 203 do projeto a segu:l.nte redação:
"§ 3 2 _ O Estado favorecerã a organ:l.zação da atividade ga

r:l.mpeira em eoop~rativas, J.evando em conta a proteção ao meio
amb:l.ente 'e a promoção econôm:l.ca e soe:l.aJ. dos gar:l.mpe:l.ros J

dando-J.hes prioridade na autorização ou concessão par pesquisa
e J.avrados recursos e jazidas minerais J nas áreas onde já es
tejam atuando."

ART:IGO: 203 PARÁGRArO: 04 XNC:r:SO: 00 ALíN:E:A: *
TEXTO DA S:r:STEMATZ2ACÃO:

§ 4 2 Lei comp:Lementar estabeJ.ecerã as diretrizes e
bases do pJ.anejamento do desc,vc:Lvimento nacionaJ. equi:Librado,
def:l.n:l.ndo:

PROJETO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPOND:E:NTE NO PROJETO DO CENTRÃO

DESTAQUES:

DESTAQUF. "12 : 1.534 DIONíSIO DAL-PRÁ ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO DO § 4. E SEUS :INCISOS :J: E :II J DO ART.
203, DO PROJ:E:TO DE CONSTITUIÇÃO (A).
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DESTAQUE N2: 1.435 FIRMO DE CASTRO ( 1 Ass. )
APROVACÃO DO 3 4. E INCISOS I E II? DO ART. 203 DO
PROJETO? PARA INCLUSÃO NO TíTULO VII? CAPíTULO I J

ART. 203 DO SUESTITUTIVO 2P02043-7.

LUIZ ALEERTO RODRIGUES ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DO 3 4. E SEUS INCISOS? DO ART. 203 DO
PROJ.? PARA ADITAR AO ART. 203 DA EMENDA
SUESTITUTIVA N. 2P02043-7.

ARTIGO: 203 PARÁGRAFO: 04 INCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

I - os critérios de zoneamento econômico articu1ador
dos investimentos PÚb1icos e norteador dos investimentos pri
vados;

PROJETO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DO CENTRÃo

ARTIGO: 203 PARÁGRAFO: 04 INCISO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

II - o sistema naciona1 de p1anejamento econômico e
socia1 J que xuncionará interativamente com o regiona1.

PROJETO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DO CENTRÃO
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ART~GO: 2~4 PAAAGRAFO: ~'", ~NC~SO: ~~ A~fNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT~ZAÇÃO:

Art. 2~4. ~ncumbe ao Estado~ d~retamente ou sob o re
gime de concessão ou perm~ssão~ por prazo determ~nado e sempre
através de concorrênc~a pÚb~~ca~ a prestação de serviços
PÚb~icos.

Parágra~o ún~co. A ~ei disporá sobre:

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Art. 2~4. A autorização~ permissão ou concessão para
a prestação de serviços PÚb~icos~ sempre mediante ~icitação~
será regu~ada por ~ei~ que disporá sobre:

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.472 ~OSÉ ~OURENÇO ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO DO ART. 2~4 DO PRO~. DE CONSTo (A)

DESTAQUE N2: 2.~77 MAURíc%o FRUET
APROVAÇÃO DO CAPUT E ~ UNICO DO ART.
E1'l1 SUBSTITUIÇÃO AO CAPUT DO ART. 2~4
SUBSTITUTIVA N. 2P~2~43-7.

( 1 Ass. )
2~4 DO PRO~.

DA EMENDA

( 1 Ass. )759 D:E:NISAR ARNEJ:RO
EMENDA N. 2P~~221-8. (ART. 2~4)

EMENDA: 2P~~221-8 PARECER: PE~A RE~EJ:ÇÃO
D:E:IUSAR ARNEIRO PMDa

Emenda modixicativa ao art. 2~4

Art. 2~4. ~ncumbe ao Estado~ diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão~ a prestação de serviços de uti~:l..dade

pÚb~ica.

Parágra~o ún~co. A ~ei disporá sobre:
~ _ O regime das empresas concessionárias e

permissionár~as xederais~ estaduais e municipais~ o caráter
especia~ do contrato e sua prorrogação~ e xixará as condições
de- caducidade e rescisão da concessão ou permissão.

I% _ Os direitos dos usuários.
~I~ _ Tarizas que permitam cobrir os custos a remuneração

dei capita~~ a depreciação do equipamento e o me~horamento dos
se-r:viços.

%V _ A obrigatoriedade de manter serviço adequado.

DESTAQUE N2:

ART~GO: 2~4 PAAAGRAFO: UN %NC~SO: ~1 A~fNEA: :«

TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZAÇÁO:

~ - o regime das empresas conces~~cnárias e
pE!rmiss~onárias de s ezvã cos púb~icos~ o caráter especia~ de
seu contrato e de sua prorrogação~ e as condições de caducida
de~ xisca~ização~ rescisão e reversão da concessão ou perm~s

são;

PRO~ETO DO CENTRÃO:

% - o reg~me das empresas concessionárias e
pe~m~ssionárias de serviços pÚb~icos~ o caráter especia~ de
SE!U contrato e de sua prorrogação~ e as condições de caducida
de~ xisca~ização~ rescisão e reversão da concessão ou
perm:Lssão.

ARTJ:GO: 2~4 PAAAGRAFO: UN ~NCISO: ~2 A~fNEA: *
TE~TO DA SJ:STEMATIZAÇÁO:

J:% - os direitos dos usuários;
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PROJETO DO CENTRÃO:

XI - ~s direitos dos usuários;

c 1. Ass. )272 STÉLIO DIAS
EMENDA 21"01002-4.

EMENDA: 21"01002-4 pARECZR: PELA REJEIÇÃO
STÉLIO DXAS pFL
Emenda modixicativa
Dispositivo emendado: Modixicar o inciso II~ do Parágraxo úni
co do Artigo 204, T~tulo VII Da Ordem Econômica e Finaceira~

do capitulo I Oos Princ~pios Gerais~ da Intervenção do Estado~

do Regime de Propriedade dO Subsolo e da Atividade Econômica.
Modi~ica 0 inciso II~ do parágraxo único do Artigo 204 do

Projeto de Congtituição da Comissão de Sistematização~ a se
guinte redação:

Art. 204
parágraxo único _ A lei disp6ra sobre:
I _
IX _ os direitos dos usuários~ iClusive quanto a sua par-

ticipação n~ gestão administrativa das empresas
concessionária~ e permissionárias de serviço público.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2:.2.1.93 NOEL DE CARVALHO ( 1. Ass. )
APROVAÇÃO DA E:!tENDA 21"01283-3 (ARTIGO 204).

EMENDA: 2P01.283-3 PAREC~R: PELA APROVAÇÃO
NOEL DE CARVALHO pDT

Dá nova redação ao inciso II do Art. 204~ que passará a
ter a seguinte redação:

"II _ Da direitos do usuário e sua participação na xisca
lização das concessões."

ARTXGO: 204 PAMGRAFO: UN :tNC:tSO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

XIX - tarizas que permitam cobrir o custo~ a remune
ração do capital~ a depreciação de equipamentos e o melhora
mento dos serviços;

PROJETO DO CENTRÃO:

IIX - tarixas que permitam cobrir o custo~ a remune
ração do capital~ a depreciação de equipamentos e o melhora
mento dos serviços:

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1..51.9 ANTÔNIO pEROSA ( 1. Ass. )
EMENDA N. 2P00566-7. (ART. 204~ ~ UNICO~ IIX)

EMENDA: 21"00566-7 PARECER: PELA REJEXÇÃO
ANTÔNXO pEROSA pMDB

Emenda Moci~icativa ao Artigo 204~ Parágraxo único~ inciso
XXX:
IXX _ Tari~as que permitam cobrir o custo~ a remuneração dO
capital e a d~preciação de equipamentos;

IRMA PASSONI ( 1. Ass. )
APROVAÇÃO DA ~MENDA 2p01.21.2-4~ EM SUBSTITUIÇÃO AO
INCISO III DO ART. 204 DO PROJETO OU DO INCISO III
DO ART. 204 DA EMENDA SUSSTXTUTIVA 2P01.043-1..

EMENDA: 21"01.21.2-4 PARECER: PELA R~JEIÇÃO
IRMA PASSONI pT
Dê-se nova redação ao inciso III do parágra~o único do art.
204 dO Projeto de constituição da Comissão de Sistematização:
"Art. 204.
Parágra:fo único.
XXX - Politica tari~ária;
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TíTULO: 07 CAPíTULO: 01 S~çÃO: 00 SUSS~çÃO: 00

ARTIGO: 204 PARÁGRAFO: UH ~NC~SO: 04 ALíN~A: *
T~XTO DA S~ST~MAT~ZAÇÃO.:

~v - a obrigatoriedade de manter serviço adequado.

PROJ~TO DO C~NTRÃO:

~v - a obrigatoriedade de manter serviço adequado.

D~STAGUE ~ ~M~NDAS AD~T~VAS

711 JoÃO R~Z~K ( 1 AsS. )
EMENDA N. 2P00234-0. (AD~T~VA D~ PARAGRAPO).

EMENDA: 2P00234-0 PARECER: PELA R~J~~ÇÃO
JoÃo R~ZEI< . PMDS

Acrescente-se ~.capitu10 ~ Titu10 V~~ do Art. 204
Da ordem ~conôm~ca e Pinanceira
Art. 204..~ _ ~~ '~'Nã~'~~;ã'p~;~i~id~'~'~~i~~ê;~i~'d~'~~;~póii~:

o1igopó1ios e carteis na exp10ração dos serviços rodoviários
intermunicipais e interestaduais de transporte c01etivo de
passageiros."

D~STAGUES:

D~STAGU~ NQ:

"

D~STAGU~ N2: 796 FRANC~SCO AMARAL ( 1 Ass. )
EM~NDA 2P01978-1 (AD~TXVA D~ PARAGRAFO).2079

~M~NDA: 2P01978-1 PAREC~R: P~LA R~J~~ÇÃO
FRANC~SCO AMARAL ?MDS

Ao artigo 204 do Projeto de Constituição (A)"."da Comissão
de sistematização~ acrescente-se o seguinte:

"§ 2 2 _ A instituição e arrecadação de tributos e preços
cujos %atos geradores sejam inerentes a serviços PÚb1icos con
cedidos~ compete ao poder que detem o contro1e acionário da
empresa PÚb1ica ou sociedade de economia mista concessionária.

~ 3 2 _ No caso da concessionária ser uma empresa privada a
competência re%erida no parágra%o anterior será do poder
concedente".
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TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 205. As jazidas, minas e demais recursos mine
rais e os potenciais de energia hidráu1ica constituem proprie
dade distinta da do s010, para e~eito de exp10ração ou apro
veitamento industria1, e pertencem à União.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 205. As jazidas, minas e demais recursos mine
rais e os potenciais de energia hidráu1ica constituem proprie
dade distinta da do s010, para e~eito de exp10ração ou
aproveitamento.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.727 PAES ~ANDIM ( 219 Ass. )
VOTAÇAO EM SEPARADO DO ART. 205 E SEUS PARÁGRAPOS
DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (A) DA COMISSÃO DE SIS
TEMATIZAÇÃO.

DESTAQUE N2: 231 CHRISTOVAM CHIARADIA ( 1 Ass. )
EMENDA 2P01537-9, ART. 205.

EMENDA: 2P01537-9 PARECER: PELA REJEIÇÃO
CHRISTOVAM CHIARADIA ?:F'L
Emenda Modi~icativa

Dispositivo Emendado: Artigo 205 do Projeto de Constitui
ção (A) da Comissão de Sistematização.

"Art. 205 _ As jazidas, as minas e demais recursos mine
rais, e os potenciais de energia hidráu1ica constituem pro
priedade distinta da do s010, para e~eito de exp10ração ou a
provei tamento industria1 e serão administrados pe1a União."

DESTAQUE N2: 1.459

DESTAQUE N2: 2.078

JOSÉ LOURENÇO ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO NO CAPUT DO ART. 205 DAS EXPRESSÕES
•••• E PERTENCEM A UNIÃO.'

MARCELO CORDEIRO ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DA EXPRESSÃO 'E PERTENCEM A UNIÃO' DO
CAPUT DO ART. 205 DO PROJ., PARA ADITAR AO CAPUT
DO ART. 205 DA EMENDA 2P02043-7.

ARTIGO: 205 PARÁGRAFO: 01 INCISO: "'0 ALíNEA: :«

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

§ 1 2 A 1ei poderá atribuir aos Estados a concessão de
uso de potenciais de energia e1étrica existente~ no seu terri
tório, obedecidas as normas deste artigo.

PROJETO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DO CENTRÃO

DESTAQUES:

DESTAGUE N2: 1.531 VICTOR PONTANA ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO 00 § 1., DO ART. 205 DO PROJ~TO DE CONS
TITU~ç:ÃO (A).

DESTAQUE N2: 235 CHRISTOVAM CHIARAOIA ( 1 Ass. )
EMENDA 2P01538-7, ART. 205.

EMENDA: 2P01538-7 PARECER: PELA REJEIÇÃO.
CHRISTOVAM CHIARADIA PFL

Concessão de uso de potenciais de energia hidráu1ica aos
Estados

Emenda Supressiva
Suprima-se o parágrafo 10, do artigo 205, Titu10 VII, Ca-
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TíTULO: 07 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 00 SUBSEÇÃO: 00

pitu10 :I:, do Subst~tut~vo da Comissão S~stemat~zação.

ART:I:GO: 205 PAMGRAF'O: 02 :I:NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:I:STEMAT:I:2AÇAo:

~ 2 2 t assegurada ao propr~etário do s010 a part~c~
pação nos resu1tados da 1avra; a 1ei regu1ará a xorma e o va
10r da participação.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 1 2 t assegurada ao propr~etário do s010 a part~c~
pação nos resu1tados da 1avra; a 1e~ regu1ará a xorma e o va
10r da part~c~pação.

( 1 Ass. )598 ROEERTO V:I:TAL
EMENDA 2P005438 ART:I:GO 205

EMENDA: 2P00543-8 PARECER: PELA REJE:I:ÇÃO
ROSERTO V:I:TAL PMDS

EMENDA MOD~F':I:CAT:I:VA

:I:NCLUA-BE no ~ 2 2 do art~go 205 do Projeto de Constitui
Cão, a expressão: ••••• DA EXPLORAÇÃO M:I:NERAL DO SOLO E DO
SUSSOLO', em 1ugar da expressão: ••••• DA LAVRA'.

DESTAGUES:

DESTAGUE N2:

ART:I:GO: 205 PAMGRAF'O: 02 :I:NC:I:SO: 99 ALíNEA: *
TEXTO DA S:I:STEMAT:I:2AÇAo:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DA S:I:STEMAT:I:2AÇÁO

~ 2 2 A un~ão inst~tu~rá, na %orma da 1ei, a titu10 de
indenização, xundo de exaustão, às expensas de percentua1 do
resu1tado da 1avra, para atender ao desenv01vimento do municí
pio onde se 1oca1ize a jazida J desde que o justixiquem as con~

dições econômicas e sociais.

DESTAGUES:

DESTAGUE N2: 1.672 CARLOS VIRGíLIO ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO DO ~ 2 DO ART. 205 DA EMENDA 2P020043-7.

DESTAGUE N2: 2.273 S:I:MÃO SESS:I:M ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO (REJE:I:ÇÃO) DO ~ 2 DO ART. 205, DA
EMENDA SUSST:I:TUT:I:VA N. 2P02043-7.
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TíTULO: 07 CAPíTULO: 01 SECÃO: 00 SUBSECÃO: 00

ART:I:GO: 206 PAAAGRAFO: 00 XNC:I:SO: 00 ALíNEA: *

TE~TO DA S:I:STEMATXZACÃO:

Art. 206. O aproveitamento dos potenciais de energia
hidráu~ica e a pesquisa e a ~avra de recursos e jazidas mine
rais somente poderão ser exetuados por brasi~eiros ou empresas
nacionais; mediante autorização ou concessão da União; por
tempo determinado; no interesse naciona~; na xorma da ~ei; que
regu~ará as condições especixicas quando essas atividades se
desenvo~verem em xaixa de xronteira ou em terras indígenas.

PROJETO ro CENTRÃO:

§ 3 Q O aproveitamento dos potenciais de energia
hidráu~ica e a pesquisa e a ~avra de recursos e jazidas lnine
rais somente poderão ser exetuados mediante autorização ou
concessão da União; no interesse naciona~. São privativos de
brasi1eiros ou de empresa brasi~eira de capita~ naciona1; o
aproveitamento de potenciais de recursos hídricos e a pesquisa
e a 1avra de recursos minerais em xaixas de xronteira e em
terras indígenas; obedecida a ~egiS1ação pertinente.

DESTAQUE/;' :

DESTAQUE N2: 1.725 PAES LANDXM ( 217 Ass. )
VOTAÇÃO EI'1. SEPARADO DO ART. 206 E SEUS PARAGRAFOS
DO PROJETO DA COM:I:SSÃO DE SXSTEI1ATXZACÃO.

ERALDO TRINDADE ( 1 Ass. )
APROVACÃO DO ART. 206 (TITULO VIX; CAPITULO I)

MOYSÉS P:I:MENTEL ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00493-e. (ART. 2(6)

EMEt;DA: 2P00493-e PARECER: PELA REJEXCÃO
MOYSÉS PXMENTEL PMDB

Emenda
Dispositivo emendado: art. 206 e seus parágraxos, do pro

jeto de Constituição (A); da Comissão de Sistematizaç,ao.
Dê-se ao art. 206 e seus s~ a seguinte redação:
"Art. 206. O aproveitamento dos potenciais de energia

hidráu~ica e a pesquisa e ~avra de recursos e jazidas minerais
somente poderão ser exetuados por brasi1eiros ou empresas na
cionais; med~a~.~~ ~utorização ou concessão da União; no inte
resse naciona1; na zorma da 1ei; que regU1ará as condições es
pecíxicas quando essas atividades se desenvo~verem em xaixa de
:ronteira ou em terras indígenas.

§ 1 2 As autorizações de pesquisa sempre por tempo determi
nado; e as concessões previstas neste artigo não poderão ser
cedidas ou transzeridas tota1 ou parcia1mente; sem prévia a
nuência do pOder concedente.

§ 2 2 Ficarão sem exeito as concessões de 1avra; cujos tra
ba1hos exetivos de imp1antação da 1avra não sejam iniciados no
prazo de 12 (doze) meses a contar da expedição do respectivo
titu10 de concessão; pub1icado na imprensa naciona1.

§ 3 2 Não dependerá de autorização ou concessão o aprovei
tamento do potencia1 de energia renováve1 de capacidade
reduzida.

( 1 Ass. )895 MÁRC:I:O BRAGA
EMENDA 2P00415-S (ARTXGO 20S)

El'lEUDA: 2P00415-S PARECER: PELA R:E:JEXcÃO
MÁRCIO BRAGA PMDB

Emenda Modixicativa e Aditiva
Dispositivo emendado: Artigo 206 do Substitutivo da Comis

são de Sistematização.
Dé-se nova redação ao caput do Art. 206 e acrescente-se o

§ 3 2; mantidos o ~ 2 do Substitutivo da Comissão de Sistemati
7.aç~o às emendas de P1enário:

"Art. 206 _ A pesquisa e a ~avra dos recursos minerais;
bem como o aproveitamento dos potenciais de energia
hidráu1ica; dependem de autorização ou concessão do Governo
Federa1; na zorma da ~ei.

~ 1 2 _ As autorizaçõs e concessões previstas neste artigo
não poderão ser cedidas ou transxeridads; tota1 ou parcia~men
te; sem prévia anuência do poder concedente.

S 2 2 _ Não dependerá de autorização ou concessão o apro
veitamento do potencia1 de energia renováve1 de capacidade
reduzida.

S 3 2 _ No interesse naciona1; a 1ei regu1ará as condições
especixicas quando essas atividades se desenvo1verem em xaixa
de zronteira ou em terras indígenas.
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TíTU1.0: ta7 CAPíTU1.0: ta1 SEÇÃO: tata SUSSEC;ÃO: tata

DESTAQUE N2: 1.168

( 1 Ass. )

J<)st DUTRA ( 1 Ass. )
EMENDA 2Ptata987-5 (MODXF:J:CA A REDAÇÃO DO ART. 206
DC) CAP:J:TUL.O :J: DO TXTUL.O vz r »,

EMENDA: 2P00987-5 PARECER: PEL.A REJE:J:ÇÃO
JOst DUTRA PMDS

EMENDA MODXFXCATXVA
Dê-se ao art. 206 do projeto de Const~tuição (A)J da Co

m~ssão de Sistemat~zaçãoJ a seguinte redação:
"Art. 2ta6 _ O aprove~tamento dos potenc~ais de energ~a

hidráu~~ca e a pesqu~sa e a ~avra de recursos e jaz~das mine
ra~s somente poderão ser exetuadGs mediante autorização ou
concessão da União J no interesse naciona~; quando essas at~vi
dades se desenvo~verem em xa~xas de 1.ronteira ou em terras ~n

d~genasJ a autor1zação ou concessão será dada exc~us~vamente a
bJ~as~~eiros ou empresa nac~ona~J na ~'orma da ~ei.

S ~ _ A ~ei poderá atr~bu~r aos Estados a concessão de uso
de potenc~ais de energia e~etr~ca existentes no seu terr~t6

r:i.o J obedecidas as normas deste artit;,o.
S 2 _ É aSSegUrada ao proprie1:ál'io do so~o a part~cipação

nos resu~1:ados da ~avraJ na xorma e va~or estabe~ecidos em
~(~i •

S 3 _ As autor~zações e concessõ~s prev~stas neste art~goJ
não poderão ser cedidas ou transxeridas J 1:ota~ ou parc~a~men

t(~J sem prévia anuência do poder concedente.
S 4 _ Não dependerá de autor~zaç~'o ou concessão o aprovei

tliimento do potenc~a~ de energia renováve~ de capac~dade

reduz~da.

S 5 _ F~carã~sem exe~to as concessões de ~avra cujo tra
blii~ho de ~mp~antaçãõ não seja ~nic~a(!oJ ~njustixicadamenteJ no
prazo de doze meses J contados da pllb~icacãoJ na imprensa na
c.i.ona~J do respectivo titu~o de concf,ssão T'•

FERNANDO SANTANA
APROVAÇÃO DA EMENDA N. 2P01ta79-2.

EMENDA: 2Pta1079-2 PARECER: PEL.A REJEXC;ÃO
FERNANDO SANTANA PCS

Emenda dest~nada a garantir o contro~e pe~o Sras~~ dos
seus recursos natura~s.

Xnc1ua-se J no Capitu10 :J:J dos Pr~ncip~os Gerais J do Titu10
V:r::J: J da Ordem Econôm~ca e F~nance~ra. onde COUber:

Art. _ O aprove~tamento dos potenc~ais de energia
hidráu~ica e a pesquisa e 1avra de recursos e jazidas minerais
somente poderão ser exetuados por bras~1eiros ou empresas na
cionais J mediante autorização ou concessão da União J por tempo
determinado J no interesse nac~ona~J na xorrna da ~e~.

S 1 2 _ Na xaixa de xronte~ra e em terrras ~ndigenas a pes
qu~sa e a ~avra de recursos e jaz~das minerais somente poderão
ter exetuadas por empresas esta1:a~s.

S 2 2 _ As autorizações e concessões prev~stas neste art~go
não poderão ser ced~das ou trasnxer~dasJ to1:a~ ou parc~a1men

te J sem prévia anuênc~a do poder concedente.
S 3~ _ Não dependerá de autorizaç~~ ou ~oncessão o apro

ve~tamen1:o do po1:encia~ de erngai renováve~ de capacidade
reduzida.

CÉL.:J:O DE CASTRO ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DA EMENDA N. 2P01369-4 (AR~. 206).

( 1 ASS. )

EMENDA: 2P01369-4 PARECER: PEL.A REJE:J:C;Ã~
CÉL.IO DE CASTRO ~DS

~~~~g~x~~e~Fi~~~~X~o: art. '206
Dê-se ao art. 206 do projeto de const~tu~ção .a segu~nte

redação:
"Ar1:. 206 O aprove~tamento dos po1:enc~ais de ene~g~a

h~dráu1ica e a pesquisa e a 2avra de recursos e jaz~das m~ne

rais somente poderão ser exetuados por brasi~eiros ou empresas
de cap~tal exclusivamente de brasile~rosJ mediante autorizaçaõ
ou concessão da união J por tempo det~rminadoJ no interesse na
cional J na xorma da lei.

S Ún~co _ Quando essas atividade$ se desenvolverem em xai
xa de xronte~ra ou em terras ~ndigenasJ s6 poderão ser exetua
das por empresas estatais."

GUSTAVO DE FARXA
EMENDA N. 2P00987-5. (ART. 206)

EMENDA: 2P00987-5 PARECER: PE1.A REJEXC;ÃO
JOSÉ DUTRA PMDS

EMENDA MODXFXCATIVA
Dê-se ao art. 206 do projeto de Constitu~ção (A)J da Co

missão de Sistematização J a seguinte redação:
"Art. 206 _ O aproveitamento dos potenciais de energia

hidráu~ica e a pesqu~sa e a 1avra de recursos e jazidas mine
rais somente pOderão ser e~e1:uados mediante aU1:orizaç~o ou
concessão da União, no in1:eresse naciona1; quando essas a1:ivi
dades se desenvolverem em xaixas de fronteira ou em terras in
digenas J a autorização ou concessão será dada exclusivamente a
brasiJ~iros ou empresa naciona~J na forma da 1ei.

i 1 _ A ~ei poderá atribuir aos Es1:ados a concessão de uso
de potenciais de energia eletrica existentes no seu territó
rio J obedecidas as normas deste artigo.
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~ 2 _ É assegurada ao proprietário do so~o a participação
nos resu~tad~s da ~avra~ na xorma e va~or estabe~ecidos em
~ei.

~ 3 _ As autorizações e concessões previstas neste artigo~
não poderão ser cedidas ou transxeridas, tota~ ou parcia~men

te~ sem prévia anuência do poder concedente.
~ 4 _ Não dependerá de autorização ou concessão o aprovei

tamento do potencia~ de energia renováve~ de capacidade
reduzida. .

§ 5 _ Ficarão sem exeito as concessões de ~avra cujo tra
ba~ho de imp~antação não seja iniciado~ injustixicadamente~ no
prazo de doze meses~ contados da pub~icação, na imprensa na
ciona~, do respectivo títuJ.o de concessão".

DESTAQUE N2: 1.B9B MARCELO CORDEIRO ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00632-9 (ART. 206.

EMENDA: 2P00632-9 PARECER: PELA REJEIÇÃO
MARCELO CORDEIRO PMDB

Emenda Substitutiva
Dê-se ao art. 206 e seus parágrazos do Projeto de Consti

tuição (A) da Comissão de Sistematização a seguinte redação:
"Art. 205 _ A pesquisa e a ~avra dos recursos minerais~

bem como o aproveitamento dos po~nciais de energia hidráu~ica

e dos recursos hídricos, dependem de autorizaçâo ou concessão
da União~ na xorma da ~ei~ e não poderão ser transxeridos sem
prévia anuência do poder concedente.

~ 1 2 _ A autorização de pesquisa será sempre por prazo de
terminado~ cabendo à União a xisca~ização dos trabaJ.hos de
pesquisa.

§ 2 2 _ A concessão para ~avra poderá ser suspensa, cance
J.ada ou miJ.itada no tempo, sempre que o tituJ.ar descumprir as
obrigações estipuJ.adas para o seru exercicio~ ou sobreviverem
motivos imperiosos de Estado~ conxorme o que estiver disposto
na ~ei.

§ 3 2 _ Não dependerá de autorização ou concessão o apro
veitamento de potenciaJ. de energia renováve~ de capacidade
reduzida.

~ 4 2 _ A ~ei disporá sobre a compensação aos Estados e Mu
nic~pios obrigados a manter parce~a do seu territ6rio gravada
por medidas de proteção~ tais como áreas de proteção a manan
ciais e outras dexiniClas em ~ei."

LíDXCE DA MATA ( 187 Ass. )
EXPRESSÃO 'EM FAIXAS DE FRONTEXRA E EM TERRAS
INDIGENAS~ OBEDECIDA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE'
DO § 3 DO ART. 205 DO SUBSTITUTIVO N. 2P02043-1.

DESTAQUE N2: 2.079 MARCIO LACERDA ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DO CAPUT DO ART. 206 DO PROJ. EM SUBST.
AO ~ 3. DO ART. 205 DA EMSNDA SUaSTXTUTIVA
N. 2P02043-1.

( 1 Ass. )257 PERCJ:VAL MUNIZ
EMENDA 2P00576-1~ ART. 205.

EMENDA: 2P00575-1 PARECER: PELA REJEXÇÃO
PERCIVAL MUNIZ ?MDB
Emenda MoClixicativa
MoClizica-se o caput do art. 206 dando a seguinte redação.
Art. 206. O aproveitamento dos potenciais Cle energia
hidráuJ.ica e a J.avra Cle recursos e jazidas minerias somente
pOClerão ser ezetuados por brasiJ.eiros ou por empresas consti
tuida e com seCle no país, cujo contro~e decisório e de capita~

votante esteja, em caráter permanente, exc~usivo e incondicio
naJ.~ sob a tituJ.aridaCle direta ou inClireta de pessoas xísicas
domici~iadas no País ou de entidades de direito ~Úb~ico inter
no~ mediante autorização ou concessão de uso da União~ por
tempo CleterminaClo, no interesse naciona~~ na xorma Cla J.ei que
r~u~ará as condições específicas quando essas atividades se
desenvo~verem em xaixa Cle xronteira ou em terras indígenas.

DESTAQUE N2:

DESTAQUE 2'1 2 : 510 FERNANDO BEZERRA COELHO ( 1 Ass. )
EMENDA 2P00552-4~ ART. 205.

EMENDA: 2P00562-4 PARECER: PELA REJEXCÁO
FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB
Emenda Modixicativa

Dê-se ao "caput" do artigo 206~ mantidos os seus
parágraxos, a seguinte redação:

"Art. 206. O aproveitamento cros po"tenciais de energia
hid~áu~ica e a pesquisa e a ~avra de recursos e jazidas mine
ra~s somente poderão ser exetuados mediante autorização e a
pesquisa e a ~avra Cle recurso e jazidas minerais somente pode
rão ser exetuaClos mendiante autorizacão ou concessão da ,União~

no interesse nacionaJ.. Quando essas ativiClades se desenvo~ve

rem em xaixas de xron"teira ou elR ter~- :\.!'d:i.genas, a aU"'oriza
Cão ou concessão será dada excJ.usivamente a empresa naciona~,
na xorma da ~ei."
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c 1 Ass. )512 N~LTON rRIEDRICH
EMENDA 2P01824-5, ART. 205.

E11ENDA: 2P01824-6 PARECER: PELA REJEIÇÃO
NELTON rRIEDRICH PMDS

Dê-se nova redação ao "caput" do art. ;<:06, com acréscimo
de um parãgra:fo:

Art. 205 _ O aproveitamento dos potenciais de energia
hjdrãu~ica e a pesquisa e ~avra de recursos e ja~idas minerais
somente poderão ser e:fetuadas por brasi~eiro ou empresas na
cjonais, mediante autorização ou concessão da união, por tempo
de!terminado, no interesse naciona~, na :forma da ~ei, que
rE!gu~arã as condições especi:ficas quando essas atividades en
vo~verem minerais estratégicos ou sejam desenvo~vidas em :faixa
de :fronteira ou em terras indigenas.

~ 3 2 _ O conse~ho de De:fesa Naciona~ estabe~ecerã, quin
quena1mente, a re1ação e coe:ficientes de uti~ização dos mine
rais estratégicos, para apreciação do Congresso Naciona~.

c 1 Ass. )628 O~WALDO COELHO
E~IENDA 2P01785-1, ART. 206.

El~ENDA: 2P01785-1 PARECER: PELA REJE:rÇÃO
OSVALDO COELHO PrL

Dê-se nova redação ao artigo 206, nos seguintes termos:
Art. 206 _ o aproveitamento dos potenciais de energia

hidráu~ica e pesquisa e a ~avra de recursos e jazidas minerais
somente poderão ser e:fetuados por brasi~eiros ou empresa cons
tituidas no Pais, no interesse naciona1, mediante autorização
ou concessão da União, na :forma da ~ei, que regu~ará as condi
ções especi:ficas quando essas atividades se desenvo~verem em
:faixa de :fronteira ou em terras indigenas.

DESTAQ~E N2: 1.125 RAQUEL CÂNDIDO ( 1 Ass. )
EI1ENDA 2P01 785-1, APROVAÇÃO (ART. 206).

EMENDA: 2P01785-1 PARECER: PELA REJE:rÇÃO
OsvALDO COELHO PrL

Dê-se nova redação ao artigo 206, nos seguintes termos:
Art. 205 _ o aproveitamento dos potenciais de energia

h~dráu~ica e pesquisa e a 1avra de recursos e jazidas minerais
somente poderão ser e:fetuados por brasi1eiros ou empresa cons
t~tuidas no Pais, no interesse naciona1, mediante autorização
ou concessão da União, na :forma da 1ei, que regu1ará as condi
ções especi:ficas quando essas atividades se desenv01verem em
:faixa de :fronteira ou em terras indigenas.

DESTAQ~E N2: 1.643 ELIEL RODRIGUES ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00562-4 (CAPUT 00 ART. 206).

EMENDA: 2P00562-4 PARECER: PELA REJEIÇÃO
F~RNANDC SEzE~RA CC~~HO PMDB
Emenda MOdi:ficativa

Dê-se ao "caput" do artigo 206, mantidos os seus
parãgra:fos, a seguinte redação:

"Art. 206. O aproveitamento dos potenciais de energia
hidrãu~ica e a pesquisa e a 1avra de recursos e jazidas mine
rais somente poderão ser e:fetuados mediante autorização e a
pesquisa e a 1avra de recurso e jazidas mineraás somente pode
rão ser e:fetuados mendiante autorização ou concessão da União,
no interesse naciona1. Quando essas atividades se desenv01ve
rem em :faixas de :fronteira ou em terras indigenas, a autoriza
ção ou concessão será dada exc~usivamente a empresa naciona~,
na :forma da ~ei."

DESTAQ~E N2: 1.459 LUIz LEAL ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO NO CAPUT 00 ARTIGO 206 DA EXPRESSÃO,
•••• OU EMPRESAS NACIONAIS ••• •

528DESTAQTJE N2:

E~1ENDA:

JOSÉ ULíSSES DE OLIVEIRA ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00734-1. (ART. 205, CAPUT)

2P00734-1 PARECER: PELA REJEIÇAO
.l'ost ULíSSES DE OLIVEIRA PMDB
S'uprima-se do artigo 205, caput, do Projeto de constituição
(I'\.) a expressão: "por tempo determinado"

VICTOR rONTANA ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00734-1 (CAPUT 00 ART. 206).

EUENDA: 2P00734-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
~ost ULíSSES DE OLIvEIRA PMDS
Suprima-se do artigo 206, caput, do Projeto
(A) a expressão: "por tempo determinado"

de Constituição
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ART~GO: 206 PARÁGRAFO: 01 ~NCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~ 1 2 AS autori.zações e cO:lcessões previ.stas neste ar
ti.90 não poderão ser cedi.das ou tr,lns:feridas~ tota~ ou par
cia~mente~ sem prévia anuência do .:>oder concedente.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 4 2 AS autorizações e co~cessões previstas neste ar
tigo não poderão ser cedidas ou tr~ns:feridas~ tota~ ou par
cia~mente~ sem prévia anuência do ~oder concedente.

ARTIGO: 206 PARÁGRAFO: 02 :r:NCISO: 00 ALÍNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~ 2 2 Não dependerá de autorização ou concessão o a
proveitamento do potencia~ de ener~ia renováve~ de capacidade
reduzida.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 52 Não dependerá de autorização ou concessão o a
proveitamento do potencia~ de energia renováve~ de capacidade
reduzida.

564 JOÃO CUNHA ( 1 Ass. )
EMENDA 2P00619-1~ ART. 206~ ~ SEGUNDO.

EMENDA: 2P00619-1
J OÃO

CUNH~ARECER: PELA REJEICÃO
p MD3

Substitua-se o parágra:fo 2 2 do artigo 206~ Cap1tu~o :r:~ da
Ordem Econômica e Financeira por:

~ •••A produção~ industria~izaç~o~ distribuição e comercia
~ização de qua~quer tipo de energia pertencem ao povo brasi
~eiro~ vedadas expressamente a estrangeiros ou empresas es
trangeiras e mesmo a brasi~eiros o~ empresas consorciados~ por
qua~quer :formaJ com capitais a~ien1genas.

DESTAQUES:

DESTAQUE NQ:

DESTAQUE E EMENDAS AD:r:T:r:VAS

359 MELLO REXS ( 1 Ass. )
EMENDA 2P01598-1~ (ADITIVA DE PARA~RA1"'O).

EMENDA: 2P01598-1 PARECER: PELA REJEXÇÃO
MELLO REXS ?DS

Inc~ua-se como S 3 2 do art. 206 dispositivo com a seguinte
redação:

""Art. 206 .
S 3 2 _ E vedada a :fabricação~ manipu1açâo e depósito de

dejetos de materia~ radiativo a distâncias in:feriores a cin
quenta qui1ômetros em 1inha reta de perimetros urbanos~ exceto
nos casos previstos em 1ei."

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:
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TíTULO: 07 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 00 SUBSEÇÃO: 00

ARTI:GO: 207 7NCI:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SI:STEMATIZAÇÃO:

Art. 207. Const~tuem monop6~~0 da União:

PROJETO DO cENTRÃO:

Art. 205. Constituem monop6~io da Un~ão:

( 1 Ass. )891 JOSÉ LOURENÇO
EMENDA 2P01791-6 (ARTIGO 207)

EMENDA: 2P01791-5 PARECER: PELA REJEI:ÇÃO
JOSÉ LOURENÇO PFL

Dê-se ao art. 207 a seguinte redação:
"Art. 207 _ Constituem monop6~io da União:
X _ a pesquisa e a ~avra das jazidas de petró~eo e outros

hidrocarbonetos f~uidos7 gases raros e gás natural.
XI: _ a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro.
XXI: _a importação e exportação dos produtos previstos nos

incisos J: e J:I:.
XV _ o transporte marit~mo do petróleo bruto de origem na

cional ou de derivados de petró~eo produzidos no Pais 7 bem as
sim o transporte 7 por me~o de condutos 7 de petró~eo bruto e
seus derivados 7 gases raros e gás natural de qualquer origem.
V _ a pesquisa7 a lavra, o enriqueciment0 7 o reprocessamento 7
a ~ndustrialização e o comércio de minérios nucleares e seus
derivados.

, 1 _ O monop6lio previsto neste artigo inclue os r~scos e
reSUltados decorrentes das at~vidades ali mencionadas.

, 2 _ É vedado à Un~ão ceder ou conceder qualquer tipo de
partic~pação em espéc~e ou em valor 7 na exploração de jazidas
de petróleo ou gás natura17 salvo nos casos de rec~procidade7

em relação àqueles paises onde ent~dades bras~le~ras exercam
ta~s atividades."

DESTAQUES:

'DESTAQUE N2:

ARTXGO: 207 XNCZSO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

X - a pesqu~sa e a lavra das jaz~das de petróleo e
c.utros hidrocarbonetos fJ..uidos 7 gases raros e gás natural;

PROJETO DO CENTRÃO:

I: - a pesquisa e a J..avra das jazidas de petróleo e
Clutros hidrocarbonetos fJ..uidOS;·

DESTAQUES:

DESTAQUE NQ: 1.920 EUCLI:DES SCALCO ( 1 Ass. )
}~PROVAÇÃO DA EXPRESSÃO 'GASES RAROS E GAS NATURAL'
CONSTANTE DO ART. 207 DO PROJETO PARA ADI:TAR À
I~ARTE FJ:NAL DO J:NCI:SO X DO ART. 206 DA EMENDA
~~P02043 -1

,JOSÉ ELXAS
SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO
1)0 TXTULO VXX CAPXTULO
JETO.

c 1 Ass. )
'GASES RAROS E GAS NATURAL'
J: ART. 207 I:NCI:SO Z DO PRO-

ARTJ:GO: 207 PAAAGRAFO : I~ÇJ XNCJ:SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZAÇÃ'O:

7J: - a refinacão do petróJ..eo nacional ou estrange~ro;
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%% ,~ a re~inação do pe~r6~eo naciona~ ou es~rangeiro;

ART%GO: 2~7 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMATIZAÇÃO:

%%% - a ímpor~ação e exportação dos produ~os previs
tos nos incisos I e II;

PROJ~TO DO CENTRÃO:

III - a impor~ação e exportação dos produtos previs
~os nos incisos I e II;

ARTIGO: 207 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 04 ALíNEA: *

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

IV - o transporte maritimo do pe~r6~eo bruto de ori
gem naciona~ ou de derivados de petr6~eo produzidos no Pais~

bem assim o transporte, por meio de condu~os, de petr6~eo bru
~o e seus derivados~ gases raros e gás natura~, de qua~quer

origem;

PRO~ETO DO CENTRÃO:

IV - o transporte maritimo ou por meio de conduto do
petr6~eo·bruto e do gás natura~ e de derivados combustiveis de
petr6~eo produzidoS no pais;

DESTAGUES:

DESTAGUE N2: 1.912 KOYU IHA ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DO INCISO IV DI ART. 207 DO PROJETO EM
SUBSTITUIÇÃO AO INC%SO IV DO ART. 206 DA
EMENDA N. 21"02043-7.

JOSÉ ELIAS ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO 'GASES RAROS E GAS NATURAL'
DO TITULO VII CAPITULO % ART. 207 INCISO IV.

ARTIGO: '2.07 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 05 ALíNEA: *
TEX10 DA SISTEMATIZAÇÃO:,

V - a distr~buição dos derivados de petr6~eo, %acu~
tada a de1egaçáo a empresas privadas constituid~ e sediadas
no Pais, com Inaioria de capital naciona1~ por prazo determina
do~ no interesse naciona1, e só trans%erive~ mediant~ prévia
anuência do pOder concedente;

P~O~:e:TO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DO CENTRÃO

DESTAQUES:

DESTAQUE N9: 1.398 ALBANO FRANCO ( 201 Ass. )
SUPRESSÃO DO ART. 207~ INCISO 5, TITULO VII, CAPI
TULO I, DO PROJETO.
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DESTAQUE 2'1 2 : 1..723 PAES L.ANDIM ( 21.5 Ass. )
A VOTAÇÃO EM SEPARADO DO INCISO V E PARAGRAFO
UNXCO DO ART. 207 DO PROJETO DE ~ONSTITUIÇÃO DA
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO.

DESTAQUE 1'l?: 568' DASO COIMElRA
SUJ:>RESSÃO DO XNCISO V~ ART. 207.

( 1 Ass. )

25 GXLSON MACHADO ( 1 Ass. )
EM~NDA SUPRESSIVA N. 2P01.571-9. ART. 207 _ V

EMENDA: 2P01.571-9 PARECER: PELA APROVAÇÃO
GXLSON MACHADO FFL.

EMENDA SUPRESSXVA
Dispositivo Emendado: Inc~so V do Artigo 207 do Projeto de

constituição (A) do Re~ator da Comissão de Sistematização.
suprima-se o inciso V do art. 207 do Projeto de Constitui

ção (A).

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 432 FRANCISCO CARNEXRO ( 1 Ass. )
EMENDA 2P00572-S~ ART. 207.

EMENDA: 2P00672-S PARECER: PELA REJEXÇÃO
FRANCISCO CARNEIRO FMDEl
Emenda supressiva
Titu~o VXX
da ordem Econômica e Financeira
Capitu~o I
Dos principios gerais da intervenção do Estado~ do Regime de
Propriedade do Subso~o e da Ati,"'idade Econômica
Art. 207:
_ suprima-se integra1mente o inciso V~ renumerando-se os
demais.
_ suprima-se integra1mente o parãgra%o único.

( 1 Ass. )551 EDME TAVARES
EMENDA 2P.0.0672B ART%GO 2.07

EMENDA: 2P00672-B PARECER: PELA REJEIÇÃO
F~ANCISCO CARNEIRO FMDS
Emenda supressiva
Titu~o V:J::J:
da Ordem Econômica e Financeira
Capitu10 :J:
Do,s principios gerais da intervenção do Estado~ do Regime de
Propriedade do Subs010 e da Atividade Econômica
Ax't. 207:
_ suprima-se integra1mente o inciso ~~ renumerando-se os
demais.
_ suprima-se integra1mente o paz'ãgra%o único.

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 945 At.ElANO FRANCO ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P0.00.01-1. (ART. 2.07~ :J:NC%SO V)

EMENDA: 2P00001.-1. PARECER: PELA APROVAÇÁC-
AL.ElANO FRANCO PMDEl
EMENDA SUPRESSXVA

Suprima-se o inciso v do art. 2.07 do Projeto de Constitui
cão (A) da Comissão de Sistematização.

DESTAQUE N2: 1 • .013 S}~MXR ACHÔA ( 1 Ass. )
E!~ENDA 2P01. 766- 5 (ARTIGO 207 ~ íTEM V~ DO TíTUL.O
VX:t~ CAPíTULO 1..)

EMENDA: 2P.01766-5 PARECER: PEL.A APROVAÇÃÓ
Sl~M%R ACHÔA FMDEl

Emenda supressiva dO inciso V do art~ 2.07.

Fl~NC%SCO DORNELLES
EJ'1ENDA 2p.01. 741 -.0 •

EMENDA: 2P.01741-.0 PARECER: PELA APROVAÇÃO
Fl~NC:tSCO DORNELLES PFL
E11ENDA SUPRESSJ:VA

Suprima-se o inciso V do ar~igo 2.07.

e 122 Ass. )
APROVAÇÃO DA EMENDA N. 2P01.078-4.

EMENDA: 2P.01.07S-4 PARECER: PELA REJEIÇÃO
FERNANDO SANTANA PCEl

Emenda destinada a naciona~izar a distribuição dos deriva
dos de petr61eo.

Acrescente-se ao art. 207 o inciso V~ renumerando-se os
demais e dando-se a seguinte redação:

v"~'Ã'di~irib~içã~'d~~'d~ri~~d~~'d~'p~ir6i~~:'~ãé~iiãd~'ã
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de1egação do desempenho a empresas privadas cons~i~uídas com
sede no País e maioria de capi~a1 naciona1 J s6 ~rans%erive1

median~e anuência do poder conceden~e.

PAU~O MACARINI ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P01939-1 (SUPRESSIVA DO INCISO V DO
ART. 207 DO PROJETO E ADITIVA DE ARTIGO).

EMENDA: 2P01939-1 PARECER: PE~A REJEIÇÃO
PAU~O MACARINI PMDS

EMENDA ADITIVA
Acrescen~e-se ao Capítu10 I J do Títu10 VII, um novo arti

gOJ de n. 208, renumerando-se o atua1 artigo 208 e os demais e
suprimindo J em consequênciaJ o inciso VJ dO art. 207 J com a
seguin~e redação:

"Art. 208 _ A atividade de distribuição de combustíveis e
1tibrixican~es derivados do pe~r61eo, e de á1co01 etí1ico hi
dra~adoJ é priva~iva de empresas nacionais J ressa1vada, às em
presas brasi1eiras de capi~a1 es~rangeiro a atua1 par~icipação

xísica individua1 que detenham no mercado."

EMENDAS NÃo DESTACADAS COM PARECER FAVORAVE~:

EMENDA: 2P00293-5 PARECER: PELA APROVAÇÃO
JOSÉ FERNANDES PDT
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-seJ no Projeto de Cons~ituiçãoJ o Inciso V do Artigo
207.

EMENDA: 2P00416-4 P~RECER: PE~A APROVAÇÃO
FRANCISCO ROSSI PTS

Suprima-se o inciso VJ do artigo 207 do Projeto de Consti
tuição (A)

EMENDA: 2P00874-7 PARECER: PE~A APROVAÇÃO
Jost ~UIZ DE sÁ P~

Supríma-se o i~em V dO Art. 207 J que será substituído pe10
seguinte ar~igoJ a ser inserido entre os de no.s 207 e 208:

Art. _ À empresa brasi1eira de capi~a1 naciona1 compete a
distribuição dos derivados de pe~r61eo na xorma que a 1ei
estabe1ecer.

Em consequência, acrescente-se ao Art. 27 do Ato das Dis
posições consti~ucionais Gerais e Transitórias J o seguinte
Parágraxo único:

Parágraxo único _ A União assegurará, pe10 prazo a ser xi
xado na 1ei de que trata o Ar~. ,o %uncionamen~o o exercí
cio das a~ividades das empresas distribuidoras de ?etr61eo,
cujo capita1 seja ~ota1 ou majoritariamente estrangeiro.

ARTIGO: 207 PARÁGRAFO: 00 %NCISO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VI - a pesquisa, a 1avraJ o enriquecimento, o repro
cessamento, a industria1ização e o comércio de minérios nUGle
ares e seus derivados.

PROJETO DO CENTRÃO:

V - a pesquisa, a 1avraJ o enriquecimen~oJ o repro
cessamento, a industria1ização e o comércio de minérios e mi
nerais nucleares e seus derivados.

DESTAQUE E EMENDAS ADITIVAS

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2.187 CARLOS ALBERTO CAÓ ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DA EMENDA 2P01455-1 (ADITIVA DE INCISO).

EMENDA: 2P01455-1 PARECER: PELA REJEXÇÃO
CARLOS ALBERTO CAÓ PDT

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado art. 207
Adite-se ao art. 207 inciso com a seguinte redação.
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Art. 207 - Inciso V~I

A exp~oração dos serviços postais e dos serviços PÚb~icos

de telecomunicações, inclusive transmissão de dados.

ART~GO: 207 PAAAGRAFO: UN INC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO PA S~STEMATZ2AÇÃO:

Parágraxo único. O monop6lio previsto neste artigo
inClui os riscos e resultados decorrentes das atividades ali
mencionadas, vedado à União ceder ou conceder qua~quer tipo de
p"lrticipaçáo, em espécie ou em valor .. na exploração de jazidaS
de petróleo ou gás natural.

P~OJETO PO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO PO CENTRÃo

DE.STAQUES:

DE'STAQUE NS!: 973 GILSON MACHADO ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO DO ~ UN~CO DO ART. 207 DO PROJETO DE
CONST~TU~ÇÃO (A) DA COM~SSÃO DE S~STEMAT~ZAÇÃO.

MAURO CAMPOS ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DO PARAGRAFO UN~CO DO ART. 207 DO
Pl~OJETO PARA ZNCLU~R NO ART. 206 DA EMENDA N.
21,"02043-7.

c 1 Ass. )

P~STAQUE N2: 60 NILSON GISSON ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00282-0. (ART. 207 .. ~ UNICO)

EMENDA: 2P00282-0 PARECER: PELA APROVAÇÃO
RAIMUNDO SEZERRA PMDS

Dé-se ao parágraxo único do Art. 207 do Projeto de Consti
tUição da Comissão de Sistematização .. a seguinte redação:

PARÁGRAFO ÚNICO _ O monopólio previsto neste artigo inClui
os riscos e os reSUltados decorrentes das atividades ali men
cionadas.. vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de
participação .. em espécie ou valor .. na exploração de jazidas de
petróleo ou gás natural.. salVO à empresa nacional mediante
prévia autorização do congresso.

DESTAQUE N2: 935 THEODORO MENDES ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00843-7. (ART. 207)

EMENDA: 2P00843-7 P.ARECER: PELA APROVAÇÃO
THEODORO MENDES PMDS

Dê-se ao parágraxo único do art. 207 do Projeto de Consti
tuição (A) .. da Comissão de Sistematização .. a seguinte redação:

Parágra%o único: o monopólio previsto neste artigo inClui
os riscos e reSUltados decorrentes das atividades ali mencio
nadas.. vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de par
ticipação .. em espécie ou em valor, na exp~oração de jazidas de
petró~eo ou gás natura~.. salVO à empresa nacional mediante
prévia autorização do congresso.

D~STAQUE N2: 1.124 RAQUEL CÂNDIDO ( 1 Ass. )
EMENDA 2P00843-7 .. APROVAÇÃO (ART. 207).

EMENDA: 2P00843-7 PARECER: PELA APROVAÇÃO
THEODORO MENDES PMDS

De-se ao parágraxo único do art. 207 do Projeto de Consti
t:uição (A), da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

Parágra%o único: o monOPólio previsto neste artigo inclui
os riscos e reSUltados decorrentes das atividades ali mencio
nadas, vedado à União ceder ou conceder qua~quer tipo de par
ticipação .. em espécie ou em valor .. na eXPloracão de jazidas de
petróleo ou gás natural, sa~vo à empresa nacional mediante
préVia autorização do congresso.

RENATO VIANNA
E:I1ENDA 2P00282-0.

EMENDA: 2P00282-0 PARECER: PELA APROVAÇÃO
i~~MUNDO BEZERRA PMOB

Pé-se ao parágra%o único do Art. 207 do Projeto de Consti
1:Uiçâo da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

PARÁGRAFO ÚNZÇO _ O monopólio previsto neste artigo inClui



ASSEMELtIA NACXONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE gZSTEMATIZAÇÃO

pAGINA: 37

TíTULO: 07 CAPíTULO: 01. SEÇÃO: 00 SUESEÇÃO: 00

DESTAGUE N2: 1..908

os riscos e os resu~tados deccrrentes das atividades a~i men
cionadas~ vedado à União c~der ou conceder qua1quer tipo de
participação~~em espécie ou va20r, na exp10ração de jazidas de
petró1eo ou gás natura1~ sa1vo à empresa naciona1 mediante
prévia autorização do Congresso.

DESTAGUE N2: 1..598 GUSTAVO DE FARIA ( 1. Ass. )
EMENDA N. 2P00397-4. (ART. 20j~ ~ UNICO)

EMENDA: 2P00397-4 PARECER: PELA APROVAÇ"ÃO
AtCIO NEVES PMDS
Dê-se~ ao parágraxo único do art. 207 do projeto de Constitui
çáo (A)~ da Sistematização, a seguinte redação:
PARÁGRAFO ÚNZCO - O monopó1ic previsto neste artigo inc1ui os
riscos e resu1tados decorrent~s das atividades a~imencionadas~

vedado à União ceder ou conceder qua1quer tipo de participa
ção, em espécie ou em va1or~ ra exp~oração de jazidas de pe
tró1eo ou gás natura1~ salvo~ se apreciada pe10 Congresso
Naciona1:
I em re1ação à pessoa jvr~dica constitu~da e com sede no
Erasi~, cujo contro1e decisór~o de capita1 votante seja da ti
tu1aridade, direta ou indireta~ de pessoas xisicas domici1ia
das no Pais ou de entidades de direito Púb1ico interno;
II - em decorrência do direit~ de reciprocidade~ quanto a pais
no qua1 empresa brasi1eira &xp1ora e~etivamente essas
atividades.

MAURO CAMPOS ( 1. Ass. )
EMENDA N. 2P00397-4 EM SUSSTI~"UIÇÃO AO ~ UNICO DO
ART. 207 DO PROJETO OU ADITIVh DE S E INCISOS DO
ART. 206 DA EMENDA N. 2P02043-7.

EMENDA: 2P00397-4 PARECER: PELA APROVACÃO
AtCIO NEVES PMDE
Dê-se~ ao parágraxo único do art. 207 do Projeto de Constitui
ção (A)~ da Sistematização~ a seguinte redação:
PARÁGRAFO ÚNICO - O monopó1io previsto neste artigo inc1ui os
riscos e resu1tados decorrentes das atividades a1imencionadas~

vedado à União ceder ou con~eder qua1quer tipo de participa
ção~ em espécie ou em va1or~ na exp1oração de jazidas de pe
tró1eo ou gás natura1~ sa)vo~ se apreciada pe10 Congresso
Naciona1:
I em re1ação à pessoa jur~dica constitu~da e com sede no
Erasi1~ cujo contro1e decis6r~o de capita1 votante seja da ti
tU1aridade~ direta ou indire~a, de pessoas xisicas domici1ia
das no Pais ou de entidades de direito PÚb1ico interno;
II - em decorrência do direi te· de reciprocidade~ quanto a pais
no qua1 empresa brasi1eira exp10ra e~etivamente essas
atividades.

GONZAGA PATRIOTA ( 1. Ass. )
EMENDA H. 2~~~93=-2 ~~ SUBSTZ~U~ÇÃQ A~ § YHZCO DO
ART. 207 DO PROJETO OU INCLusAo AO ART. 206 DA
EMENDA N. 2P02043-1.

EMENDA: 2P01.938-2 PARECER: PELA APROVAÇÃO
PAULO MACARZNI PMDS

EI1ENDA MODIt"ICATIVA
Dé-se ao parágraxo Único do art. 207 a seguinte redação:
"Art. 207 ••••••••••••. _••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágraxo unico _ O monop61io previsto neste artigo inc1u~

os riscos e resu1tados decorrentes das atividades a1imenciona
das~ vedado à União ceder ou conceder qua1quer tipo de parti
cipação, em espécie ou em va1or~ na exp10ração de jazidas de
petró1eo ou gás natura1, sa1vo nos casos de reciprocidade~ em
re1ação àque1es países onde el:tidades bras~~eiras exerçam tais
atividades •••

,
ARTIGO: 207 PARÁGRAFO: 99 INCISO: 99 ALíNEA: :+:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DA SXSTEMATIZAÇÃO

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágraxo único. A 1ei disporá sobre o transporte e a
u~i~ização de materiais radioativos no território naciona1.
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DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.555 RJ~IMUNDO REZENDE ( 1 Ass. )
AI'ROVACÃO 00 ~ Ul'IICO 00 ART. 206, CAPo I ... TIT.VII ...
CONSTANTE DA EMENDA COLETIVA N. 2P02043-1..

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.026

DESTAQUE N2: 1.251

DESTAQUE E EMENDAS ADITIVAS

CARDOSO ALVES ( 1 Ass. )
EMENDA 2P01568-9 (ADITIVA tE PARAGRAFO).

EMENDA: 2P01568-9 PARECER: PELA APROVACÃO
CARDOSO ALVES PMDB

E11ENDA ADITIVA
D1Spositivo ememdado: art. 207 ... (TitUlO VII ... Capitulo I)
Acrescente-se parágraxo ao art. 207 ao Projeto de Consti-

tuição, com a redação seguinte:
A lei disciplinará a distribuição de derivados de petróleo

e álcool carburante... preservando-se alivre inic1at1va inclusi
ve na venda e revenda.

MAX ROSENMANN ( 1. Ass. )
APROVACÃO DA EMENDA N. 2P01.486-1. (ADITIVA DE PARA
GRAFO) •

EMENDA: 2P01486-1 PARECER: PELA REJEICÃO
MAX ROSENMANN PMDE
Emenda aditiva

Acrescente-se... ao arti. 207... o seguinte parágraxo 2 2
renumerando-se o atual parágraxo único como ~ 1 2:

07 2 2 _ A lei disporá sobre o sistema nacional de abasteci
mento de combustiveis e álcool carburante... obedecidos os se
guinte critérios:

a) na distribuição para revenda... pelas empresas distribui
doras;
b) na venda retalho ... com entrega a domicilio ... pelas empresas
transportadoras-reVendeqOras-retalhistas;
c) na venda a varejo ... para abastecimento automotivo ... pelOS
postos revendedores.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER PAVORAVEL:

EMENDA: 2P01457-7 PARECER: PELA APROVACÃO
HUMEERTO SOUTO PPL

Artigo 207
Acrescente-se um parágraxo ao art. 207 .... com a seguinte

x'edação:
~ _ A lei disciplinará a distribuição de derivados de Pe

tróleo e Álcool carburante... preservando-se a livre in1ciativa ...
com prioridaCle para as empresas com maioria de capi. tal
nacional.

EMENDA: 2P01458-S PARECER: PELA APROVACÃO
HUMEERTO SOUTO PFL

Emenda aditiva
DispOSitivo emendado: art. 207
Acrescente-se um ~ 2 2 ao art. 207, passando o atual

parágrafo único a i 1 2
"§ 2 2 _ t vedado à União ceder ou conceder qualquer" tipo

ele'participação, em espécie ou em valor ... na exploração de ja
.~idas de petróleo ou gás natural ... salvo em casos de reciproci
dade... em relação àqueles países onde entidades brasileiras e
xerçam ou venham a exercer tais atividaCles.··

EMENDA: 2P01638-3 PARECER: PELA APROVAÇÃO
l\MAURY MULLER POT

Inclua-se como i 1 2 dO art. 207 ... renumerando o atual
parágraxo único ... o seguinte dispositivo:

ui 1 2 Pica, excluidos do monopólio estabelecido no inciso
v as distribuidoras estrangeiras em xuncionamento no Pais, às
quais não será autorizada a amPliação de suas atividades."
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ARTJ:C',O: 208 PARAGRAF'O: 00--- %NCXSO: 00 A~fNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

Art. 208. A ~ei disporá sobre a ordenação dos trans
portes aéreo~ terrestre e marítimo, observadas~ no que se re
%ere ao marítimo internaciona~~ as disposições de acordos bi
~aterais %irmados pe~a União~ o equi~ibrio entre armadores na
cionais e navios de bandeira e registro brasileiros e do país
exportador ou importador~ e atendido o princípio de
reciprocidade.

PROJETO 00 CENTRÃO:

Art. 207. A ~ei disporá sobre a ordenação dos trans
portes aéreo~ terrestre e marítirno~ observadas~ no que se re
%ere ao marítimo internaciona~~ as disposições de acordos bi
laterais %irmados pela União~ o equi~ibrio entre armadores na
cionais e navios de bandeira e registro brasileiros e do país
exportador ou importador~ e atendido o principio de
reciprocidade.

DESTAGUES:

DESTAGUE Nº: 1.720 JOS~ ~J:NS ( 217 Ass. )
VOTAÇÃO EM SEPARADO 00 ART. 208 00 PROJETO DE
CONSTJ:TUJ:CÃO DA COMJ:SSÃO DE SJ:STEMATJ:2ACÃO.

( 1 Ass. )358 ME~~O REJ:S
EMENDA 2P01578-6, ART. 208.

EMENDA: 2P01578-6 PARECER: PE~ REJEJ:CÃO
ME~~O REJ:S PDS

Emenda supressiva.
Suprima-se ao projeto aprovado na Comissão de Sistematiza

ção o art. 208.

SANDRA CAVA~CANTJ: ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P01086-5 (ART. 208)

EMENDA: 2P01086-5 PAREc'E"Rf PE~ REJEJ:CÃO
SANDRA CAVA~CANTJ: PF'~

Emenda Modi%icativa
Dê-se ao artigo 208 a seguinte redação:
Art. 028. A ordenação do transporte maritimo internacio

na~, respeitadas as disposições de acorrlos bi-laterais %irma
dos pe~a União~ observará a predomináncia dos armadores nacio
nais do Brasil e do pais exportador ou importador, em partes
iguais, respeitado o principio da reciprocidade.

parágra%o único. As disposições deste artigo não se apli
cam ao transporte de granéis."

DESTAQUE N2: y93 ASSJ:S CANUTO ( 1 Ass. )
EMENDA 2P00Y89-0~ ART. 208.

EMENDA: 2P00Y89-0 PARECER: PE~A REJEJ:CÃO
ASSJ:S CANUTO PF'L

Dê-se ao art. 208 do Projeto de Constituição (A) a seguin
te redação:

Art. 208. A ordenação do transporte marítimo internacio
nal, respeitadas as disposições de acordos bilaterais %irmados
pela União, observará a predominância dos armadores nacionais
do Brasil e do país exportador ou importador~ em partes i
guais, respeitado o principio da reciprocidade.

( 1 Ass. )Y9Y ASSIS CANUTO
EMENDA 2P00636-1~ ART. 208.

EMENDA: 2P00636-1 PARECER: PE~A REJEICÃO
GUSTAVO DE F'ARJ:A PMDB

o art. 208 do Projeto de constituição (A) passa a vigorar
com o seguinte texto:

Art. 208. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes
aéreo, terrestre e marítimo, atendido~ quanto ao marítimo in
ternaciona~, o principio da reciprocidade.
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ARTJ:GO: 209 PARÁGRAFO: 00 J:NCJ:SO: 00 ALíNEI.: :I:

TEXTO DA SXSTEMATXZACÁO:

Art. 209. Os serviços de transporte terrestre de pes
soas 7 de bens e de carga aérea 7 dentro do território naciona1 7
inc1usive as atividades de agenciament0 7 somente serão exp10
rados pe10 Poder PÚb1ic0 7 p~r brasi1eiros ou por empresas na
cionais 7 respeitado o princ~pio de reciprocidade.

PROJETO 00 CENTRÃO:

Parágrazo único. Os servicos de transporte terrestre
de pessoas 7 de bens e de ca:ga aérea 7 dentro do território na
ciona1 7 inc1usi~e as ativid~des de agenciament0 7 somente serão
exp1orados pe10 POder Púb1i~07 por brasi1eiros ou por empresas
brasi1eiras 7 respeitado o p~incipio de reciprocidade.

ARTJ:GO: 209 PARÁGRAFO: UN: J:NCXSO: 00 ALiNE.:;': :I:

DESTAQUES:

DESTAQUE n 2 : 1.249

TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZAcÁO:

parágrazo único. A 1ei regu1amentará os principios
básicos dos meios de transp-orte mencionados neste artigo.

PROJETO 00/ C~NTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJ~TO 00 CENTRÃO

MAX ROSENMANN ( 1 Ass. ,
EMENDA N. 2P01665-1 (ART. 2~97 PARAGRAFO UNJ:CO).

~MENDA: 2P0155S-1 PAR~CER: P~LA R~vE!cÃO
JOVANNJ: MASJ:NJ: PMOS

Dê-se a seguinte redacã~ ao parágra%o único do art. 209:
Parágra%o único _ Have~do interesse naciona2 ou regiona2 7

O Presidente da Repúb1ica pode autorizar investimentos de ca
p:'l.ta1 estrangeiro nos setores de transporte :Eerroviário 7
rodoviário e nidroviário... "ad re:Eerendum" do Senado da
RepúbJ.:í.ca.
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TíTULO: 07

ARTZGO: 21.0

CAPíTULO: 01.

PARÁGRAFO: 00

SEÇÃO: 00 SUBSEÇÃO: 00

ZNCZS~ 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMATI2AÇÃO:

Art. 21.0. Serão brasi1eiros os armadores~

proprietários e a%retadores~ pessoas %~sicas ou juridicas~ bem
como os comandantes e dois tercos~ pe10 menos~ dos tripu1antes
de embarcações nacionais.

PROJETO DO CENTRA0:

Art. 208. serão brasi1eiros os armadores e
proprietários~ bem como os comandantes e dois terços~ pe10 me
nos~ dos tripu1antes de embarcações nacionais.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1..909 RAIMUNDO SE2ERRA ( 1. Ass. )
APROVAÇÃO DO CAPUT DO ART. 21.0 00 PROJETO EM
SUSSTZTUZÇÁO AO CAPUT DO ART. 209 DA EMENDA N.
2P02043-7.

ARTZGO: 21.0 PARÁGRAFO: 01 ZNCZSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

~ 1 2 A 1ei regu1ará a armacão~ a propriedade e a tri
pU1ação das embarcações de pesca~ esporte~ turismo~ recreio e
apoio maritimo.

PROJETO DO CENTRA0:

Parágra%o único. A 1ei regU1ará a uti1ização das em
barcações de pesca e outras.

ARTZGO: 21.0 PARÁGRAFO: 02 ZNCZSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2AÇÁO:

~ 2 2 A navegação de cabotagem e
tivas de embarcacões nacionais, sa1vo o
pÚb1ica~ somente podendO exp10rá-1as
para este %im constituidas.

PROJETO 00 CENTRA0:

a interior são priva
caso de necessidade
as empresas nacionais

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 237

Art. 209. A navegacão de cabotagem para transporte de
mercadorias e a interior são privativas de embarcações nacio
nais ou de empresas brasi1eiras de capita1 naciona1~ sa1vo o
caso de necessidade púb1ica.

ROSE DE FREITAS ( 71 Ass. )
APROVAÇÃO 00 ~ 2. 00 ART. 210 DO PROJETO DA
COMZSSAO DE SZSTEMATZ2AÇAo~ EM SUSSTZTUZÇÁO AO
ART. 209~ 00 SUSSTZTUTZVO 2P02043-7.
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AR7:tGO: 211 PARÁGRAf'O: 00 :tNCJ:SO: 00 A1.íNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:2ACÃO:

Art. 211. Compete à união ... aos Estados ... ao Distrito
f'edera~ e aos Municipios promover e divu~gar o turismo como
.:fator de desenvo~vimento socia~ e econômico ... cr:i.ando incent:i.
vos para o setor.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 210. A un:i.ão... os Estados ... o D:i.strito f'edera~ e
os Mun:i.cipios promoverão e incentivarão o tur:i.smo como .:fator
de desenvo~v:i.mento socia~ e econômico.

EMENDAS NAo DESTACADAS COM PARECER f'AVORAVE1.:

EMENDA: 2P01307-4 PARECER: PE1.A APROVACÃO
AC:tVA1. GOMES PMDB

Emenda Adit:i.va
Dispositivo Emendado: Artigo 211 .
Adite-se após a expressão

expressão":i.nc~us:i.ve".

"criando" a
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TíTULO: 07 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 0'" SUESEÇ~O: 00

ARTJ:GO: 212 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 212. As microempresas e as empresas de pequeno
porte~ assim de~inidas em ~ei~ receberão da União~ dos Esta
dos~ do Distrito Federa~ e dos Municipios tratamento juridico
di~erenciado~ visando ao incentivo de sua criação~ preservação
e desenvo~vimento~ atravÉs da e~iminação~ redução ou simp~i~i
cação~ con~orme o caso~ de suas obrigações administrativas~

tributárias~ previdenciárias e crediticias~ nos termos de ~ei
comp:J.ementar.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Art. 211. As microempresas e as empresas de pequeno
porte~ assim de~inidas en' ~ei~ receberão da União~ dos Esta
dos~ do Distrito Federal e dos MunicípiOS tratamento jurídico
di~erenciado~ visando incentivá-~as~ através da e~iminação~

redução ou simp~i~icaçâo de suas obrigações administrativas~

tributárias~ previdenciárias e creditícias.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2.242 MÁRIO COVAS ( 192 Ass. )
ART. 212 DO PRO~ETO DE CCNSTITUICÃO (A) DA SZSTE
MATIZACÃO OU ART. 211 DA EMENDA 2P02043-7~
DA EXPRESSÃO ·PREVIDENCIÁRIAS'.

DESTAQUE N2: 1.915 EDIVALDÇ MOTTA ( 1 Ass. )
APROVAÇAO DA EXPRESSÃO 'WOS TERMOS DA LEI COMPLE
MENTAR' CONTIDA NO ART. 212 DO PRO~ETO PARA INCLU
SÃO NA PARTE FINAL DO AR'!'. 211 DA EMENDA 2P02043-1

DESTAQUE N2: 2.228 ADROALDO STRECK ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DO ART. 212 DO PRO~ETO EM SUESTITUIçÃO
AO ART. 211 DA EMENDA 2pe2043-1.

c 1 Ass. )710 JOÃO REZEK
EMENDA N. 2P00233-1. (ART. 212)

EMENDA: 2P00233-1 PARECER: PELA R~~EIÇÃO
JOÃO REZEK PMDE

Acrescente-se no capitu~o I do t1tu~o VII
Da Ordem Econômica e Financeira
"Art. • • • ,. As microempresas e as empresas de pequeno

porte~ assim de~inidos em ~ei~ receberão da União~ dos Esta
dos~ do Distrito FedeIa~ e dos Munic1pios~ tratamentos di~e

renciados; juridicos~ tributárias~ crediticias~ simp~i~icação
nas obrigações administrativas~ nos termos de ~ei
comp~ementar.

DESTAQUE N2:

( 1 Ass. )267 AFFONSO CAMARGO
EMENDA 2P00090-8~ ART. 212.

EMENDA: 2P00090-8 PARECER: PELA R~~EIÇÃo
AFFONSO CAMARGO PTE

Emenda Aditiva
Inc~ua-se o Parágr~~o Único do Artigo 212 do Projeto de

Constituição (A) da Comissão de Sistematização com a seguinte
redação:

Art.21.2 _ :::
Parágra~o Único: O J.imi te de ~aturamento anua~ que carac

teriza a microempresa será de~inido a nive~ naciona~.

DESTAQUE N2:

( 1 Ass. )

EMENDA:

~OSÉ THOMAZ NONÔ
EMENDA N. 2P00816. (ART. 212)

2P00816-0 PARECER: PELA RE~EIÇÃO
JOSÉ AGRIPINO PFL

Dispositivo emendado: Artigo 212.
Inc~ua-se no artigo 212 um parágra~o único~ com a seguinte

redação:
"parágra~o único _ Na aquisição de bens e serviços o Poder

Púb~ico dará tratamento privi~egiado às micro e pequenas em
presas nacionais~ reservando~ nos termos da ~ei~ uma parce~a

como ~ornecedor pre~erencia~."
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ARTIGO: 213 PARAGAAFO: 013 INCISO: 00 ALíNE:A: *
TEXTO DA SXSTEMATIZAÇÃO:

Art. 213. A requisição de documento ou in~ormação de
natureza comercia~; por autoridade estrangeira administrativa
ou jUdicia~; a pessoa xisica ou juridica residente ou domici
~iada no Pais dependerá de autorização do Poder competente.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Parágra~o único. A reqUisição de documento ou inxor
mação de natureza comercia~; por autoridade estrangeira admi
nistrativa ou judicia~, a pessoa xisica ou juridica residente
ou domici~iada na Pais dependerá de autorização do poder
competente.

DESTAQUE E EMENDAS ADXTXVAS

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2 fl'OMPEU DE SOUZA c 1 Ass. )
1\, VOTAÇÃO DA EMENDA POPUL.AR PE00f?J130. (ADXTJ:VA DE
1\,RTXGO) •

E:MENDA: 13Lj62 PARECER:
1. Xnc~ui; onde COUber; no capitu~o I <Dos Principios Ge

rais, Da intervencão do Estado; 00 Regime de propriedade do
Sub-S010 e da Atividade Econômica); do Titu10 VXJ:X (Da Ordem
E:conômica e Financeira); o artigo aba:i.xo; com a seguinte
redação:

"Art. Toda a organização da ordem econômica deve
:fundamentar-se no reconhecimento da primazia do traba~ho sobre
o capita~. A 1ei assegurará a prioridade da remuneração do
1:raba~ho sobre a remuneração do capita~, especi~icada aque~a

pe10 atendimento das necessidades básicas do traba~hador e doS
seus encargos xami~iares;"

2.Acrescenta; onde couber, ao Capitu~o IX (Da Po~itica

Agrico~a); Fundiária e da Rexorma Agrária); do Titu~o VXXX (Da
Ordem Econômica e Financeira), o seguinte artigo e parágraxo:

"Art. - Ao direito de propriedade de imóve~ rura1 corres
ponde uma obrigação socia~.

Parágraxo Único - O im6ve~ rura~ que não corresponder à
Cll:lr:ig"',:"ã0 soci=='- ~e=6 arrecadado mediante a ap1icação dos ~:iS
t:itutos da perda sumária e da desapropr:iação por :interesse so
cia~ para xins de rexorma agrária."

776 SXGMARXNGA SEXXAS ( 1 Ass. )
J~MENDA N. 2P01898-0 <ADXTXVA DE ARTXGO).

EMENDA: 2P01898-0 PARECER: PELA APROVAÇÃO
l"'ERNANOO LYRA PMOS
I~MENOA AOXTXVA

Acrescente-se onde couber; no Capitu~o X do Titu10 VXX; um
artigo com a seguinte redação:

"Art. _ As atividades de aero~evantamento serão reguladas
por 1ei xedera1; observada a exc1us:ividade nesse setor, de en
'tidades e empresas nac:ionais, pÚb1icas ou privadas; vedada a
atuação de entidades e empresas estrangeiras; salvo mediante
'expressão autorização do congresso Naciona1, condicionada à
c~áusu~a de reciprocidade."

DESTAQUE: N2:

E21ENOA: 20739

DESTAQUE 2'1 2 : 825 ~IL CÉSAR ( 93 Ass. )
:O:MENOA POPULAR N. 1P20739 (AO:I:T:I:vA DE ARTIGO).

PARECER:
O:menda N. Popu1ar

1 - Inclui; onde couber, na seção :I::I:I (DOS :I:mpostos da U
nião) do Capitu~o X (00 Sistema Tributário Nacional), do Titu
lo VJ:I (Da Tributação e do Orçamento), o seguinte artigo e
parágraxo:

"Art. Compete à União instituir e arrecadar imposto; que
exc~ui a incidência de qualquer outro; sobre a extração; a
circu1ação; a distribuição ou o consumo dos minerais do pais;
enumerados em ~e:i.; ou sobre qua1quer destas operações.

Parágraxo Único - 90Yo (Noventa por cento) do produto da
arrecadaçâo do imposto de que cogita este artigo serão igua1
men~e distribuidos pe~os Estados e Munic~pios; proporciona1
men~e ~ produção."

2. Znsere, onde COUber, no cap~tu10 I (Dos principios
Gerais, da Zntervenção do EStR~O, do Regime ~e Propriedade do
SUbsolo e da Atividade Económica), do Titu10 VZ:I::I: (Da Ordem
Económica e Financeira); ar~igos e parãgra~os com a seguinte
redaçáo:
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"Art. Fica instituido Fundo de Exaustão em %avor dos Muni
cipios com atividade mineradora, a ser uti1izado, na %orma da
1ei, no dese~o1vimento sócio-econômico de suas comunidades, a
titu10 de compensação pe10s prejuizos a e1es causados pe1a
mencionada atividade, inc1uido o empobrecimento irreversive1
de seu s010.

parágra%o Único - os recursos do Fundo serão entre outros,
os arrecadados, a titu10 de indenização, com base na exp10ra
ção e aproveitamento dOS recursos minerais.

Art. Aos Municipios %ica assegurada, na %orma da Lei, par
ticipação no processo de outorga de autorização, permissão ou
concessão, bem como no de %isCa1ização e contr01e de pesquisa
ou aproveitamento, no respectivo território de jazidas, minas
e outros recursos minerais, tendo em vista, entre outras %ina
1idades, a preservação do meio-ambiente e o contr01e dos tri
butos e %undos arrecadados com base na atividade mineradora."

ENOC V~E~RA ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00568-3 (AD~T~VA DE ARTIGO).

EMENDA: 2P00568-3 PARECER: PELA REJE~CÃO
MAURO SORGES PDC

~nc1ua-se onde couber no Titu10 VII, Da Ordem Econômica e
Financeira, Capitu10 ~, o seguinte Artigo:

"Art. _ No aproveitamento de seus recursos hidricos, a U
nião, os Estados e Municipios deverão compatibi1izar sempre as
oportunidades de mú1tip1a uti2izacão desses recursos."

MAURíc~o FRUET ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P01797-S (ADIT~VA DE ARTIGO).

EMENDA: 2P01797-5 PARECER: PELA APROVAÇÃO
AFIF DOM~NGOa PL

EMENDA ADIT~VA

Acresça-se ao capitu10 I do Titu10 V~~, do projeto de
constituição da comissão de Sistematização, o seguinte
dispositivo:

Art. • • _ ~ vedada a cessão, à administracão direta, de
servidores da sociedade de economia mista ou de empresas pú
b1icas, sa2vo para o exercício de cargo ou %unção de con%ian
ça, hipótese em que o sa1ário e os demais bene%icios re%eren
tes ao servidor serão pagos exc1usivamente pe20 órgão de
destino.
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DESTAQUE E EMENDAS ADZTXVAS

PÁGXNA: 46

EMENDAS NÃO DESTACADAS C011 PARECER CONTRÁRXO~

E11E~OA: 2P00055-0 PARECER: PELA REJEXÇÃO
ANTONXO UENO PF'L
E11ENDA ADITIVA. .
D:~SPOS:l:TXVO E11ENDADO: J~rt. 203 dO Projeto de Consti tuiçâo.
Znc~ua-se no Art. 203 (:0 projeto de constituição/T:í.tu~oVXX/Da
Or.dem Econômica e F'inar.ceira/Cap:í.tu~o :l:/Dos princ:í.pios Gerais?
da Xntervenção do Esti'.do? do Regime de propriedade do subso~o

e da atividade econômica? os seguintes parágra~os:
Art. 203d ••••
~ 2 2 _ O Cooperativ~smo será estimulado como instrumento de
desenvolvimento naCiOni'.l? organizando-se? :funcionando e se au
tocontrolando na ~orma de ~egis~ação própria.
; 3 2 _ O Ato cooperativo? praticado entre a Associação e a Co
operativa? ou entre Cooperativas associadas? na realização de
serviços? operações (~atividades que constituem o objeto so
cia~? não implica operê,ção de mercado ou contrato de compra e
venda de produto? m~'rcadoria ou serviço? estando? como tal?
imune à tributação.
~ 4 2 _ Os programas de ensino o:ficiais incluirão a educação
cooperativista em todor- os níveis? visando a expansão do sis
tema cooperativista brRsileiro? sobretUdO no meio rural.
~ 52 _ O cooperativism0 de crédito será utilizado como instru
mento apto ao :fortalec:.mento do sistema? dentro das normas o
peracionais e:ficazes.

E11ENDA: 2P0017S-5 PARECER: PELA REJEXCÃO
JOSÉ CAMARGO PF'L

Acrescente-se ao artigo 6 2 do projeto de Constituição (A)
da Comissão de Sist~natização> o seguinte:

", _ Os menores de dezesseis anos de idade são penal-
mente irresponsáveis".

E11ENDA: 2P00206-4 PARECER: PELA REJEXCÃO
G·ON2AGA PATRXOTA P11De
EMENDA AD:l:T:l:VA
.il.crescente-se ao art. 207 do Projeto de const:itu:i.ção o :ítem
VII com a seguinte reducão:
Art. 207 _ Constituem-~e monopólio da União
:r _ ( ••• )
:E'I,,- c••• )
:r.X:t _ ( ••• )
:I:v _ ( ••• )
\,,_ C••• )
VJ: _ ( ••• )
vz r _ A imPlantação, manutenção e eXPloração dos serviços pú.
blicos de telecomunica~ões, comunicação de dados? inclusive
1:rans:fronteiras" comuTlicação postal e teelegrá:f:i.ca; :facultada
a implantação de servicos privados? desde que se utilizem das
redes pÚblicas de telecomun:i.cações exploradas pelO Estado.

EMENDA: 2P00267-6 PARECER: PELA REJEIÇÃO
NARC:r:SO MENDES PDS
Emenda supressiva
I)ispos:i.t:í.vo emendadO: '! 2 2" do art. 202
~~upr:i.ma-se o ~ 2 2 do art. 202 do Projeto de constituição CA)

EMENDA: 2P00268-4 PAREcER: PELA REJEJ:CÃO
NARc:r:SO MENDES PDS
~menda supressiva
])ispositivo emendado: parágra:fo único" do art. 199
suprima-se o parágra:fo único do art. 199? do Projeto de Cons
"ti tuição CA).

EMENDA: 2P00398-2 PARECER: PELA REJEJ:CÃO
}\.ÉCJ:O NEVES PMDB
JDé-se ao "caput" do art. 205 dO Projeto de Constituição (A),
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação, mantidos os
:seus parágra:fos:
,~rt. 205 O a~roveitamento dos potenciais de energia
hidráulica e a pesqkisrl e a lavra de recursos e jazidas mine
.ra:is somente poderão ser e:fetuados med:iante autorização ou
concessão da União, no in~eresse naciona~, quando essas ativi
dades se desenvolverem em :faixas de :fronteira ou em ~erras in
d:í.genas? a autorizacão ou concessão será dada em terras indi
genas, a autorizacão ou concessào será dada exclusivamente a
pessoa jur:í.d:ica constituída e com sede no Pais, cujo controle
decisório e de capital votante esteja sob a t:itularidade d:ire
ta ou ind:ireta de pessas %is:í.cas domiciliadas no país ou de
entidades de direito PÚblico in~erno" na :forma da 1ei."

EMENDA: 2P00497-i PARECER: PELA REJEICÃO
JOSÉ DA CONCEXÇÃO P11DE
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Inc~ua-se onde c1uber, no T~~u10 VII _ Da Ordem Econômica
e Finance~ra, o seguin~e ar~igo:

"Ar~. Dependem da prévia aprovação do Poder LegiS1a~iyo

%edera1, es~adua2 ou municipa2 a abertura de concorréncia pu
b~ica e os atos de outorga de autorização, concessão e permis
são para o aproveitamento ou exp20ração de recursos do s020 e
subs020, bem assim as concessões de serviços PÚb2icos de
quaisquer espécie.

parágra%o único. Para %ins do disposto neste artigo, a Lei
de%inirá os casos obrigatórios de concorrência pÚb~ica, insti
tuindo, inc2usive, o va20r estimado mínimo de contratação".

EMENDA: 2Pfõfõ615-7 PARECER: PELA REJEIÇÃO
FRANCISCO BENJAMIM PFL

Acrescente-se ao art. 199 o seguinte parágra%o 2 2, passan-
do o atua2 parágra%o único a parágra%o 1 2 .

.,~ 2 2 - Fica vedada em qua2quer negócio juridico a capita
lização de juros, sendo nu2a qua2quer c2aúsu2a no sentido, a
inda que expressamente convencionada."

EMENDA: 2Pfõfõ7fõ8-2 PARECER: PELA REJEXÇÃO
NELSON WEDEKIN PMDS

Acrescentar item ao art: 2fõ7 do Substitutivo:
Art. 2fõ7 _ Constituem monopó2io da União:
VII _ A exp20ração dos serviços postais e dos serviços pú

b2icos de Te2ecomunicações inc2usive transmissão de dados.

EMENDA: 2Pfõfõ818-5 PARECER: PELA REJEXÇÃO
JOSÉ AGRIPINO PFL

Dê-se a seguinte redação ao artigo 2fõ0:
Artigo 2fõ0 _ A 2ei instituirá programas destinados a %or

talecer a empresa naciona2, me2horando suas condições de com
pe~:l.vidad~ interna e internaciona2 mediante:

I _ incentivos e bene%icios %iscais e crediticios;
II _ proteção especia2 às atividades consideradas estraté

gicas para de%esa nacional ou para o desenvo1vimeto tecn02ó
gico;

IX _ tratamento pre%erencia2 na aquisição de bens e servi
ços pe20 Poder Púb2ico;

parágra%o único _ A 1ei de%inirá as empresas que poderão
gozer os bene%:l.c:l.os previstos neste artigo.

EMENDA: 2Pfõ115fõ-1 PARECER: PELA REJEXÇÃO
OLAVO PIRES PMDE

Acrescente-se ao Artigo 212 do projeto de Constituição o
seguinte parágra%o:

Parágra%o 1 2 A micro-empresa será de%inida pelo limite de
%aturamento anual %ixado a nível Naciona2.

EMENDA: 2Pfõ1153-S PAREC~~~ ~LA REJEICÃO
OLAVO PIRES PMDE \

Dê-se ao Parágra%o V do Art. 2fõ7 do Projeto de'Constitui
ção a seguinte redação:

"V A distribuição doS derivados de petróleo e suas al-
ternativãs carburantes caberá com eXC1usividade às empresas
nacionais, ressa1vando-se o direito adquiridO das empresas na
cionais, ressalvando-se o direito adquiridO das empresas es
trangeiras que operam no Pais, às quais é vedada a construção
de novos postos."

EMENDA:.2Pfõ1182-9 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JACY SCANAGATTA PFL

Suprimam-se do art. 212 as expressões:
1) "e as empresas de pequeno porte";
2) "e crediticias".

EMENDA: 2Pfõ1284-1 PARECER: PELA REJEXçAo
NOEL DE CARVALHO PDT

Emenda
Dispositivo Emendado: Parágra%o único do art. 2fõ9
Dê-se nova redação ao Parágra%o único do art. 2fõ9:
parágra%o único _ A lei regu2amentará os principios

básicos dos meios de transporte mecionados neste artigo, po
dendo criar o Fundo Nacioná~ de Transportes Urbanos, destinado
a SUbsidiar as tari%as, custeado por adiciona2 sobre a taxa
rodoviária naciona2 (única).

EMENDA: 2Pfõ1521-9 PARECER: PELA REJEIÇÃO
EOSCO FRANÇA PMDE

Inc2ua-se, onde couber, os seguintes dispositivos:
será permitido no Pais a uti2izacão de gás natura2 como

combustíve2, para taxis e outros veiculos de aluguel, obede
cendo às normas técnicasj-~de segurança, determinadas Pe20
Conselho Nacional do Trânsito.

EMENDA: 2Pfõ1595-1 PARECER: PELA REJEICAo
IEER~ FERREIRA PFL
Emenda Substitutiva



ASSEMElL.É:Z:A HAC::Z:OHAL. COHST:ITU:I:HTE

REL.AC:IOHAMEHTO PAS EMEHPAS COM O PROJETO PA COMISsAo PE SISTEMATIZACAo

PÁGINA: 48

TíTUL.O: 07 CAPíTUL.O: 01 SEÇÃO: 99 SUElSEÇÃO: 99

pá nova redação ao artigo 212: "art. 2'12 _ As microempre
sas e as de pequeno porte, assim definidas em lei, receberão
da união, Estados e dos Municlpios, tratamento jurldico dife
renciado, visando ao incentivo de sua criação, preservação e
desenvolvimento, através da eliminaçâo, redução ou simplifica
ção de suas obrigações administrativas, previdenciárias e cre
ditlcias, nos termos da lei complementar.

parágrafo único _ O patrimônio, a renda ou os serviços das
microempresas, como tal definida em lei, são imunes à cobrança
dc~ impostos pela União, Estado, Pistrito Federal ou
Municipios. L.ei complementar disciplinará a matéria.

El1ENPA: 2P0'1773-S PARECER: PEL.A REJEIÇAO
RUSEM MEP:INA PFL.

Acrescente-se ao art. 212, o seguinte item:
"Art. 212
":I _ o limite do faturamento anual que caracteriza a mi

c.t"oempresa será de:finido a nivel nacional".

EMENPA: 2P01812-2 PARECER: PEL.A REJEIÇAo
JosÉ L.OURENÇO PFL.

Acrescente-se o § 3 Q ao art. 205 do SUbstitutivo aprovado
na Comissão de Sistematização, nos termos abaixo:

§ 3 2 _ A totalidade das participações a que se referem o
parágrafo anterior e o ~ 1 2 do artigo 22, não excederá ao
quinto do imposto-,cobrado na saída de substância mineral da
mina.

EMENPA: 2P01920-0 PARECER: PEL.A REJE:IçAo
AS:IGAIL. FE:ITOSA PMPEl

sUbstitua-se no TitulO V:I:I, da Ordem Econômica e Financei
ra, capitulo :I, Art. 200.

Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica cons
tituida e com sede no pais, cujo controle decisório e de capi
tal esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional,
sob a Titularidade direta ou indireta de pessoas físicas bra
sileiras domiciliadas no Pais, ou por entidades de direito pú
blico interno.

EMENPA: 2P02033-0 PARECER: PEL.A REJEIÇAo
RAGUEL. CÂNDIDO ?FL.

Modificar o parágrafo 3 Q do art. 203 da Ordem Econômica e
Financeira, paSSandO o seu texto a ter o seguinte teor:

Ar-t. 2íi33 _ .
§ 3 Q _ O Estado organizará a atividade garimpeira em coo

perativas, levando em conta a proteção ao meio ambiente e a
promoção econômico-social dos garimpeiros, dando-lhes priori
dade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos re
cursos e jazidas minerais, nas áreas onde já estejam atuando.

El1ENPA: 2P02035-S PARECER: PEL.A REJE:IçAo
RAGUEL. CÂND:IDO PFL.

Onde COUber, no Titulo da Ordem Econômica:
"Art. PO produto da lavra de minérios,

25. (vinte e cinco por cento), serão beneficiados e
:ILizados no pais." '

pelo menos
industria-
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ARTXGO: 213 PAMGRAFO: 01õ %NC%S~ 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

TEXTO SEM CORRESPOND~NTE NO PROJETO DA S%STEMATXZACAo

PROJETO DO CENTRÃO:

Ar~. 212. A po11~ica de desenvolvimento urbano execu
tada pelo poder muni=ipal~ con%orme diretrizes gerais %ixadas
em lei complementar~ ~em por obje~ivo ordenar o pleno desen
volvimento das %unções sociais da cidade e garantir o bem
es~ar de seus habi~a~~es.

§ 1 2 O plan~ diretor~ aprovado pela Câmara Municipal~
obriga~6rio para cid~des acima de cinqUenta mil habitan~es~ é
o instrumen~o básiço da po11~ica de desenvolvimento e de ex
pansão urbana.
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ART:tGO: 214 PARAGRAPO: 00 :tNC:l:SO: 0121 ALíNEA: *
TEXTO DA S:l:STEMAT:l:2ACÁO:

Art. 214. A propriedade urbana cumpre sua xuncão so
c1.a1 quando atende às exigências xundamentais de ordenação da
cidade~ expressa em P1ano urbanístico~ aprovado por 1ei muni
cipa1~ obrigatório para os municipios com mais de cinqUenta
m:LJ. nab:l. tantes.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 3 2 A propr:l.edade urbana cumpre sua xuncão socia1
quando atende às exigências xundamentais de ordenacão da cida
d,e expressa no p1ano d:l.retor.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.717 D:tRCEU CARNE:l:RO ( 1. Ass. )
EMENDA 2P12I1593-5 ~SUPRESSÃO DO TERMO 'COM MA:l:S DE
C:tNQUENTA M:l:L HAB:l:TANTES' DO ART. 214.

EMENDA: 2pe1593-6 PARECER: PELA APROVAÇÃO
D:I:RCEU CARNE:tRO PMDS

Supr:l.ma-se os termos "com mais de c:l.nquenta m:l.1
nabi tantes" ~ passando o Art. 214 a ter a seguinte redacão:

"Art. 214 _ A propr:l.edade urbana cumpre sua xuncão socia1
quando atende às exigências xundamentais de ordenacão da cida
de~ expressa em p1ano urbaníst:l.co~ aprovadO por 1e:l. mun:l.cipa1~

Obrigatór:l.o para os municíp:l.os."

ART:tGO: 214 PARAGRAPO: "'1 :tNC%SO: ",e AL.fNE:A: :&

TEXTO DA S:l:STEMAT:l:ZACÁO:

~ 1 2 A popu1acão do municíp:l.o~ através da manixesta
cão de~ pe10 menos~ cinco por cento de seu e1eitorado~ poderâ

• ter a :l.n:l.ciativa de projetos de 1ei de interesse espec1xico da
cidade ou de bairros.

PROJE:TO DO CE:NTRÃO:

~ 2~ A popu1acão do munic1p:l.o~ através da man:l.xesta
Cão de~ pe10 menos~ cinco por cento de seu e1eitorado~ poderâ
ter a iniciativa de projetos de 1ei de interesse especixico da
cidade ou de ba:l.rros~ na xorma do artigo 31~ V:Ii'.

c 1 Ass. )F'E:L.:tpi MENDE:S
EMENDA 2pee464-4 (ARTXGO 214)

EMENDA: 2P"''''464-4 PARECE:R: PE:L.A REJE::tCÁO
F'EL.:tPE MENDES PDS

TituJ.o V:t:t
C'ap1 tu10 :t:t
l'J,rt. 214
~, 1.2

• Mod:l.xique-se a redacão do ~ 1 2 do Art. 214; em vez de
"interesse especizico da c:l.dade ou de ba:l.rro"~ J.e:l.a-se :\.nte
z'esse especix:l.co do munic1p:l.o~ da c:l.dade ou de bairros".

DE:STAQUE:S:

DESTAQUE: N2: 1..322

ART:I:GO: 214 PARAGRAPO: 1212 :tNC:tSO: "'121 AL.íNEA: *
TEXTO DA S:tSTEMAT:t2AcÁO:

~ 2 2 AS desapropriacões de imóveis urbanos serão pa
!Jas previamente, em d:l.nneiro, :Eacu1 tado ao Poder PÚb1ico muni
cipa1~ med:l.ante le:l. espp.~íxica para ároa terr:l.tor:l.a1 incluída
mn p1ano urbanístico aprovado pe10 Poder L.egis1at:l.vo~ ex:l.g:l.r~

nos termos da 1ei~ do propr:l.etário do S010 urbano não ed:l.:Eica
do~ não ut:l.J.:I.zado ou subutiJ.izado que promova seu adeqUado a-
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proveitamento, sob pena, sucessivamente, de parce~amento ou
edi~icação compu~sórios, estabe~ecimento de imposto progressi
vo no tempo e desapropriação com pagamento mediante titu~os da
divida pÚblica, de emissáo previamente aprovada pe~o Senado
Federal, COIU prazo de resgate de até dez anos, em parcelas a
nuais, iguais e sucessivas, asseguradOS o valor real da inde
nização e os juros ~egais.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 4 2 As desapropriações de imóveis urbanos serão :fei
tas com prévia e justa indenização em dinheiro.

~ 52 É ~acultado ao Poder PÚb~ico municipal, mediante
lei especi:fica, para área inc~uida no p~ano diretor, exigir,
nos termos da ~ei :federa~, do proprietário do so~o urbano não
edi:ficado ou não uti~izado, que promova seu adequado aprovei
tamento, sob pena, sucessivamente, de parce~amento ou edi~ica

ção compUlsórios, imposto progressivo no tempo e desapropria
ção com pagamento mediante titulos da divida pública, de emis
são previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de
resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessi
vas, assegurados o valor real da indenizaçáo e os juros
legais.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.840 EDUARpO JORGE ( 192 Ass. )
VOTACAO E11 SEPARADO DA EXPRESSÃO ' SUCESSIVA11ENTE' ,
CONSTANTE 00 ~ 5., 00 ART 212 DA EMENDA SUESTITU
TIVA 2P02043-1 E 00 ~ 2., 00 ART. 214 DO PROJETO
DE CONSTITUIÇÃO DA COl1:rSSÃO DE SISTE11ATIZACÃO.

c 196 Ass. )MÁRIO COVAS
E11ENDA 2P00299-4

EMENDA: 2P00299-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
RICARDO IZAR PFL
TíTULO VII - CAPíTULO :rI
suprima-se no texto no ~ 2 2 do artigo 214 a competência atri
buida ao poder PÚb~ico Municipal de exigir, nos termos da lei,
que o proprietário do solo urbano náo edi~icado não utilizado,
ou subutilizado promova seu aproveitamento, sob pena, sucessi
vamente, de parcelamento ou edi~icação compUlsória, "bem como"
- e desapropriação com pagamento mediante titulos da divida
Pública, com prazo de dez anos, etc, dando-se ao re:ferido
parágra:fo a seguinte redação:
Art. 214 ~ 2 2 - As desapropriações de imóveis urbaros serão
pagas previamente, em dinheiro, :facultado ao Poder PÚJ:llico mu
nicipal mediante lei especi~ica para área territorial incluida
em plano urbanistico aprovado pelo Poder Legislativo, exigir,
nos termos da lei, do proprietário do solo urbano náo edi~ica
do e não utilizado que promova seu adquado aproveitamento, sob
do estabelecimento de imposto progressivo no tempo.

DESTAQUE NQ: 2.123

DESTAQUE N2: 2.253 MÁRIO COVAS ( 192 Ass. )
EMENDA 2P01776-2 (FRANCISCO DORNELLES).

EMENDA: ZP01776-Z PARECER: PELA APROVAÇÃO
FRANCISCO DORNELLES PFL

Dê-se ao s 2 Q dO artigo 214 a seguinte redação:
"~ 2 2 As desapropriações de imóveis urbanos, assegurado

seu valor real; serão previamente pagas em dinheíro, :facultado
ao Poder Público municipal exigir, nos termos da lei, do
proprietário do so~o urbano não edi~icado, não utilizado ou
sUbuti~izado, clue promova seu adequado aproveitamento, sob
pena de estabelecimento de imposto progressivo no tempo".

( 1 Ass. ,a JORGE LEITE
EMENDA 2P001505. ART. 214

EMENDA: 2P00150-5 PARECER: PELA REJEICÃO
JORGE LE~TE PMDE

EMENDA SUPRESSIVA
D~SPOS~TIVO EMENDADO: Parágraxo 2 2, do artigo 1214.
"supríma-se o parágra:fo 2 9 do art:i.go 214, passando a ún:i.co

o parágra~o 1 9"

DESTAQUE N2:

( 1 Ass. )415 MENDES CANALE
EMENDA 2P01574-3? ART. 214.

EMENDA: 2P01574-3 PARECER: PELA REJE~ÇhO
MENDES CANALE PMDE

Acrescente-se os seguintes parágra~os ao ar~igo 214 - Caa
pítulo ~~ - Da politica Urbana, em desdobramento ao estabele
cido no ~ 2~ do mesmo art.

~ 1~2-·:·Á~·d~~~P;~p;i~çõ~~·d~·i~óv~i~·~;b~;~~·~~;ã~·P~9~~
previaamente, em dinheiro.

DE3TAQUE N2:
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~ 3~ é Íccu~tado ao Poder Púb~ico Municipa~~ mediante
1ei especixica para área territoria~inc1uida em p~ano urbanis
tico aprovado eF~o Poder Legis1ativo~ exegir do proprietário
do so~o urbano nã~ edixicado; não utilizado ou suburilizado;
que promova seu ~'dequado aproveitamento~ sob pena~ sucessiva
mente~ de parce1anento ou edixicação compu~s6rios; estabeleci
mento do imposto progressivo ou desapropriação mediante paga
mon-to na xorma eS"f.abelecida pelo parágraxo seguinte.

~ 4~ - AS d~sapropiações de im6veeis urbanos~ pe~o Poder
Público Municipal~ destinadas à construção de habitação de ca
rater social ou previstas no S terceiro; serão pagas mediante
titulos da divida pÚblica, de emissão previamente aprovada
pe10 Senado FedEral~ com prazo de até dez anos~ em parcelas
anuais e sucessivLs~ assegurados o valor real de indenização e
os juros legais.s 5~ - Os bens im6veis desapropriados nos termos do
parágraxo terceir0 serão transxeridos pe~a municipa~idade aos
agentes do Sistemc. Financeiro de Habitação para que, no perio
do de dois anos; J:·romovam a edixacação de habitação de carater
socia~.

DESTAQUE N~: 61.0 RICARDO IZAR ( 1. Ass. )
EMENDA 2P00299-4~ ART. 21.4.

EMENDA: 2P00299-4 PARECER: PELA APROVACÃO
RICARDO IZAR PFL
TíTULO VII - CAPí~UbO II
Suprima-se no texto no § 2 2 do artigo 21.4 a competência atri
buida ao Poder PÚ1)~ico Municipal de exigir; nos termos da ~ei;
que o proprietário do so~o urbano não edixicado não uti~izado~

ou subutilizado plomova seu aproveitamento; sob pena; sucessi
vamente; de parceJalllento ou edixicação compu~s6ria; "bem como"
- e desapropriação com pagamento mediante titu10s da divida
pÚblica~ com prazo de dez anos; etc; dando-se ao reÍerido
parágraxo a seguinte redação:
Art. 21.4 § 2 2 •• As desapropriações de im6veis urbanos serão
pagas previamente, em dinheiro~ Íacultado ao Poder Público mu
nicipa~ mediante l.ei especixica para área territoria~ incluida
em p~ano urbanist~co aprovado pe~o Poder Legis~ativo~ exigir~

nos termos da 1ei, do proprietário do so~o urbano não edixica
do e não uti~izado que promova seu adquado aproveitamento, sob
do estabe~ecimentcl de imposto progressivo no tempo.

DESTAQUE N2: 1..658 40St RICHA ( 1. Ass. )
EMENDA 2P01776-2 (§ 2 - ART. 214).

EMENDA: 2P01776-2 PARECER: PELA APROVACÃO
FRANCISCO DORNELL~S PFL

Dé-se ao § 2 2 do artigo 214 a seguinte redacão:
"§ 2 2 As desapropriações de imóveis úrbanos~ assegurado

seu valor real; serão previamente pagas em dinheiro~ xacultado
atO Poder PÚb~ic('l municipa~ exigir ~ nos termos da ~ei~ do
proprietário do s~lo urbano não edixicado~ não utilizado ou
subuti~izado~ que promova seu adequado aproveitamento, sob
pena de estabe~ec:!.mento de imposto progressivo no tempo".

J:IIRCEU CARNEIRO ( 1. Ass. )
EMENDA 2P01694 (SUPRESSÃO DO TERMO
'SUCESSIVAMENTE', DO § 2 DO ART. 21.4).

EMENDA: 2P01.694-4 PARECER: PELA RE4EICÃO
I)IRCEU CARNEIRO PMDS

Suprima-se o termo "sucessivamente"~ do parágraxo 2 2 do
Art. 21.4~ que passa a ter a seguinte redacão:

"Ar t • 21. 4 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i··22··~·ÃS·d~sãp;~p;iãç6~s·d~·i~6V~is·~;bã~~s-s~;ã~·págás
previamente; em d~'.nheiro; xacu~tado ao Poder Público Munici
pa~~ mediante ~ei especixica para área territoria~ inc~uida em
p~ano urbanistico aprovado pe~o Poder Legis~ativo, exigir; nos
termos da lei~ do proprietário do solo Urbano não edixicado~

não uti~izado ou ~ubuti~izado que promova seu adequado apro
veitamento; Sob pena de parcelamento ou ediÍicação compu~s6

Jrios~ estabelecimento de imposto progressivo no tempo ou desa
propriação com pagamento mediante titu~os da divida pÚblica;
l:te emissão preVial!lente aprovada pelo Senado FederaJ.~ com prazo
l:te resgate de a"té dez arios , em parce~as ariua â s , iguais e su
l:essivas, assegurados o valor rea~ da indenização e os juros
:Lega:i.s •••

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00550-1. PARECER: PELA APROVACÃO
XVO LECH PMDB

Inc~uir no Art:i.go 21.4 o S 3 2:
A ~ei dispora sobre as normas de construção dos ~ogradou

ros públicos~ dos edixicios PÚb1icos e dos particulares de
xrequência aberta ao pÚb~ica a xim de garant:i.r as pessoas por
tadoras de dexiciência possam a eles ter acesso adequado.
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EMENDA: 2P00292-7 PARECER: PELA APROVACÁO
JOSÉ FERNANDES PDT
EMENDA ADXTX'{A
Adíte-se~ no Projeto de constituição~ um artigo ao Capitu10 XX
do Titu10 <Da P01itica Urbana)~ renumerando-se os demais~ com
a seguinte redação:
"Art. _ Os bene:fíciários da distribuição gratuita de imóveís
urbanos~ em programas habitacionais do Poder PÚb1ico~ recebe
rão titu10s de dominio ou concessão de USO inegociabi1ídade
terá o praco minimo de dez anos".
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ARTIGO: 21.5 PAAAGRAPO: 00 INCISO: 00 ALíNEA: *
T~XTO DA SISTEMATIZACÃO:

Art. 21.5. Aque~e que possuir como seu im6ve~ urbano~
com área de até duzentos e cinqUenta metros quadrados~ por
cinco anos~ ininterruptamente e sem oposição~ uti~izando-o

para sua moradia ou de sua :fallli~ia~ adquirir-~he-á o dOlllinio~
de'sde que não seja proprietário de outro im6ve~ urbano ou
rural.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 21.3. Aque~e que possuir corno seu~ im6ve~ urbano~

com área de até duzentos e cinqUenta metros quadrados~ por
cj.nco anos~ ininterruptamente sem oposição e nem reconhecimen
to de dominio a~heio~ utilizando-o para sua moradia ou de sua
:familia~ adquirir-~he-á o domfnio~ desde que não seja
proprietário de outro im6ve~ urbano ou rura~.

ARTIGO: 21.5 PAAAGRAPO: UN :tNCISO: 00 ALíNEA: li:

T~XTO DA SIST~MAT~ZACÃO:

Parágra:fo único. O direito previsto neste artigo não
s4;!rá reconhecido ao mesmo possuidor por mais de urna vez.

PROJ~TO 00 C~NTRÃO:

parágra:fo único. O direito previsto neste artigo não
s(2rá reconhecido ao mesmo possuidor por mais de urna vez.

D~STAQUES:

D~STAQUE N2: 1..209 ROE~RTO PR~:tRE ( 1.93 Ass. )
SUPRIMIR A ~XPR~SSÃO • ••• N~M RECONHECIMENTO DE 00
Mí~IO ALH~IO••• • DO CAPUT DO ART. 21.3 DA EM~NDA N.
2:P02043-1..

MAR:tO COVAS ( 1.90 Ass. )
D~STAGUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DA EMENDA NÚMERO
2P02043-7 00 PROJ~TO DA COMISSÃO D~.SIST~MATI2AÇÃO

( 1. Ass.")750 MYRIAN PORT~LLA

EMENDA N. 2P00796-1.. (ART. 215)

~M~NDA: 2P00796-1 PAR~CER: P~LA R~J~IÇÃO
MYRIAN PORTELLA PDS
EM~NDA MODIPICATIVA
DISPOS:tTIVO EMENDADO: Art. 215 do capo II do titulo VII

Dé-se ao art. 215 a redação seguinte:
Art. 215 _ Aque~e que possuir corno seu im6ve~ urbano~ com área
de até duzentos e cinquenta metros quadrados~ por mais de três
anos ininterruptamente e sem oposição~ utilizando-o para sua
moradia ou de sua :fami~ia~ adquirir-~he-á o domínio~ desde que
não seja proprietá~io de outro im6ve~ urbano ou rura~.

DESTAQUE N2:

DIRC~U CARN~IRO ( 1 Ass. )
EMENDA 2P01692-8 <SUPRESSÃO 00 TERMO 'DUZENTOS E
CINGUENTA METROS GUADRADOS'~ DO ART. 215).

EMENDA: 2P01692-8 PARECER: PELA R~JEIÇÃO
DIRCEU CARNEIRO PMDE

Suprima-se o termo "duzentos e cinquenta metros
quadrados"~ passando o Art. 215 a ter a seguinte redação:

"Art. 215 _ Aquele que possuir como seu imóvel urbano~ com
é,rea de até um lote~ por cinco arross , ininte~-ruptamente e sem
oposição~ utilizando-o para sua moradia ou de sua :fami~ia~

adquirir-lhe-á o dominio~ desde que não seja proprietário de
outro im6ve~ urbano ou rura~."

JOAQUIM SUCENA ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DA EXPRESSÃO 'LOTE' DA EMENDA 2P01692-8
<ART. 215).

EMENDA: 2P01692-8 PARECER: PELA REJEIÇÃO
J:lIRCEU CARN~IRO PI1DE
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Suprima-se o termo "duzentos e cinquenta metros
qUadrados", P2s1;ando o Art. 215 a ter a seguinte redação:

"Art. 215 _ Aque1e que possu~r como seu ~móve1 urbano, com
área de até um ~ote, por c~nco anos, ~n~nterruPtamente e sem
opos~ção, uti1~zando-o para sua morad~a ou de sua ~ami1~a,
adqu~r~r-1he-á o domin~o, deSde que não seja propr~etário de
outro ~m6ve1 ur~ano ou rura1."

DESTAQUE E EMENDAS ADITIVAS

749 MYRIAN PORTELLA ( 1 AsS. )
EMENDA N. 2P337~7-0. (ADITIVA DE PARAGRAPO)

EMENDA: 2P33797-0 PARECER: PELA APROVACÃO
MYRIAN PORTELLA PDS
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EME~DADO: Art. 215 do capo II do titu10 VII

Acrescente-~e ao art. 215 do capo II dO titu10 VII o se
guinte parágra~o 2 2 (devendo o parágra~o único existente ser
remunerado como parágrazo 1 2):

2 2 _ O titULO de domin~o e a concessão de uso serão conze
ridos ao homem ou à mu1her, ou a ambos, ~ndependentemente do
estado civi1.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:



ASSEMaLÉ~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COM~SSÃO DE SZSTEMAT~2AÇÃO

TíTULO: 07 CAPíTULO: 02 SEÇÃO: 00 SUBSEÇÃO: 00

PÁG~NA: 56

ART~GO: 216 PARÁGRAFO: 012' ~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

Art. 216. Os Estados poderão 7 mediante lei comple
mentar 7 criar regiões metropolitanas e microrregiões 7 consti
tuidas por agrupamentos de nlUnicípios l:imítro:fes 7 para inte
grar a organizaçã0 7 o Planejamento 7 a programaçáo e a execução
de :funções públicas de interesse metropolitano ou m:icrorregio
na1 7 atendendo .aos principios de :integração espacial e
setorial.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Art. 214. os Estados poderã0 7 mediante lei complemen
tar 7 criar regiões metropol:itanas 7 aglomerados urbanos e mi
cJ~orregiões7 consti tuidas por agrupamentos de municipios limi
tro:fes 7 para integrar a organ:izaçã0 7 o planejamento e a execu
ção de :funções públicas de interesse comum.

12 MAURO M~RANDA ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P01135-7. (AD~T~VA DE PARAGRAFO).

EMENDA: 2P01135-7 PARECER: PELA RE~EIÇÃO
MAURO MIRANDA PMDB

EMENDA ADIT~VA

Art. 215
parágra:fo único - A Uniã0 7 os Estados e os Municipios das

regiões metropolitanas estabelecerão de cooperação de recursos
e de ativ:idades para a assegurar a realização de serv:iços de
interesse metropolitano.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 1.055 DÉLIO BRAZ ( 1 As~. )
EMENDA N. 2P01576-6. (ADITIVA DE PARAGRAF

EMENDA: 2P01676-6 PARECER: PELA RE~EIÇÃO
DÉLIO BRAZ PMDS

MENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 216.
Acrescente-se ao art. 216 o seguinte parágra:fo:
"Parágra:fo único. Se a Região comprender municípios de

mais de um Estado ou o Distrito Federa1 7 sua cr:iacão dar-se-á
por lei complementar :federa1 7 mediante provocação de qualquer
Estado envolvido."
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ARTIGO: 21.7 PAAAGRAFO: 00 XNCISQ.: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATXZAÇÃO:

Art. 21.7. O transporte co~et2vo urbano é serv2ço pú
b~ico essenc2a~ de responsab2~2dade do Estad0 7 podendo ser o
perado subs2diar2amente através de concessão ou permissão.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 21.5. O transporte co~et2vo urbano é serviço pú
b~2CO essenc2a~ de responsab2~2dade do Municip20 7 ou quando
~or o cas0 7 das reg2ões metropo~2tanas e ag~omerados urbanos 7
podendo ser operado através de concessão ou perm2ssão.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.732 JOSÉ LXNS ( 220 Ass. )
VOTAÇÃO EM SEPARADO 00 ART. 21.7 00 PROJETO DE
CONSTITUXÇÃO (A) DA COMISSÃO DE eISTEMATXZAÇÃO.

699 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELL0S ( 1. Ass. )
VOTAÇÃO DA EMENDA N. 2P01.587-5 (ART. 217).

EMENDA: 2P01.587-5 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JOSÉ SANTANA PFL
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do art. 21.7 a pa~avra "subs2d2ar2amente"7 ~:i

cando assim a redação:
"Art. 217 _ O transporte co~etivo urbano é serviço púb~ico

essencia~ de responsabi~idade do Estad0 7 podendo ser operado
através de concessão ou perm2ssão."

( 1 Ass. )196 ASIGAXL FEXTOSA
EMENDA N. 2P0191.7-0. (ART. 21.7)

EMENDA: 2P01917-0 PARECER: PELA REJEXÇÃO
ASXGAXL FEXTOSA PMDS

Suprima-se no art2go 217 a expressão:
"Podendo ser operado subs2d2ar2amente através de concessão

ou perm2ssão".

DESTAQUE N2:

895 MEXRA FILHO ( 1. Ass. )
EMENDA 2P01298-1. (ADXTXVA DE PARAGRAFO).

EMENDA: 2P01298-1. PARECER: PELA REJEXCÃO
MEXRA FXLHO PMDB

Emenda Ad2tiva
Acrescente-se ao artigo 217 o segU2nte parágra%o:
Parágra%o ún2co _ para atend2mento a responsab2~idade d2s

posta neste artigo a Un2ão ap~2cará7 anua~mente, nunca menos
de um por cento, e os Estados 7 D2strito Federa~ e os Munici
p20S, três por cent0 7 no minim0 7 da receita resu~tante de im
postos 7 inc~usive a proveniente de trans%erência 7 em 2nvesti
mentos de transporte co~et2vo urbano 7 pr20r2tar2amente no
transporte de massa.

E Mod2~2que-se o artigo 196, 2nc2so XV7 dando ao mesmo a
seguinte redaçáo:

Art. 195. _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
X _
:rx _
XXI
XV _ a v2ncu~ação da receita de 2mpostos a órgãos, %undo

ou despesa 7 ressa~vadas a repart2ção do produto.de arrecadação
doS impostos a que se re%erem os art2g0S 1.87 e 1887 a dest2na
ção de recursos para a manutenção e desenvo~vimento do ensino 7
a' destinação de recursos para investimentos em transporte ur
bano 7 como determinado pe~o parágra~o único do art2go 217, bem
como a prestação de garantias às operações de Wédito por an
tec2pação de receita a que se re%ere o artigo 194 7 parágra%o
52, :rnciso X.

DESTAQUE N2:

950 MANOEL CASTRO ( 1. Ass. )
EMENDA N. 2P01253-1. (ADIT:rVA DE PARAGRAFO)

EMENDA: 2P01253-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
MANOEL CASTRO PFL

:rnc~ua-se um Parágra~o ún2co no Art. 21.7 com a seguinte
redação:
.. A Lei d2sporá sobre mecanismos que v2sem a part2c2pação 7

no custe20 e nos investimentos, do transporte co~et2vo urbano
dos seus bene%iciários indiretos, ou sejam:

_ o usuário do transporte individua~;

_ o proprietário de. 2mó~e~. urbano diretamente
bene%2ciário; e

_ o empregador.
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E:l1E:NDAS NÃO DE:STACADAS COl1 PARE:CE:R ~AVORAVE:L:

E:ME:NDA: 2P00547-1 PA~~CE:R: PE:LA AP~OVAÇÃO
IVO LE:CH PMDEl

Inc~uir LO Artigo 217~ , 1 Q :
A ~ei disporá sobre as normas de construção dos ve~cu~os

de transporte co~etivo~ ou adaptação dos já existentes~ a %im
de garantir que as pessoas portadoras de de%iciéncia possam a
e~es ter acesso adequados.
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DESTAQUE E EMENDAS ADXTXVAS

S POMPEU DE SOUZA ( 1 Ass. )
A VOTACÃO DA EMENDA 2P002889. (ADXTXVA DE ARTXGO)

EMENDA: 2P00288-9 PARECER: PELA REJEXCÃO
POMPEU DE SOUZA PMDB

Xnc~uir; no capitu~o XX (Da Po~itica Urbana) do Titu~o

VXX; o seguinte Artigo 214; renumerando-se os subsequentes:
"Art. 214 _ Todos têm direito à habitação e a condições de

vida urbana digna; cumprindo ao Estado assegurar o acesso à
moradia; aos serviços de transporte co~etivo; saneamento; e
nergia e~étrica, comunicações e segurança PÚb~ica; bem como à
educação saÚde e ~azer.

§ 1 2 _ É asseguradO a todos amp~o acesso às inxormações
re~ativas à gestão urbana; cabendo ao poder Púb~ico Municipa~

a expedição dos atos administrativos que regu~arão, sem qual
quer restrição; o exercicio desse direito.'

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 482 TADEU FRANCA ( 1 Ass. )
EMENDA 2P00113-1, ART. 6.

EMENDA: 2P00113-1 PARECER: PELA REJEXCÃO
TADEU FRANCA PMDB

EMENDA ADXTXVA
DXSPOSXTXVO EMENDADO: ARTXGO 6 2 TíTULO XX CAPíTULO XX
No titu~o XX; capitu~o XX; DOS DXREXTOS SOCXAXS; Artigo -;

inc~ua-se o seguinte inciso:
Art. 6 2 _
XXVX ~ É impenhorável o imóvel residencial que sirva de

moradia a seu proprietári; sempre que este não possua outro
bem imóve~.

( 1 Ass. )799 l1ZRALDO GOMES
EMENDA 2P00S00-4.

EMENDA: 2P00S00-4 PARECER: PELA REJEXCÃO
MXRALDO GOMES PMDB

Emenda
Acrescente-se ao ~ 39 do Art. 6 2 o seguinte:
Art. 6 2 _ .
~ 39 ••• "; bem como, o único bem imóve~ residencia~.? cuja

ava~iação não seja superior a cem vezes o va~or do sa~ário mí
nimo oxicial."

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: EMENDA SEM DESTAQUE

EMENDA: 2P00743-1 PARECER: PELA APROVACÃO
LÉLXO SOUZA PMDB
Emenda Aditiva
Xnc~ua-se, no Capitu~o da Ordem Econômica.? onde coube; a se
guinte disposição:

"Art. _ O imóve~ destinado à residência dO proprietário
constitui bem de xamí~ia e só responde por dividas decorrentes
de impostos sobre e~e incidentes ou xinanciamento de sua
construção".

689 MALULY NETO ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P01334-1. (ADXTXVA DE ARTXGO)

EMENDA: 2P01334-1 PARECER: PELA REJEXCÃO
MALULY NETO PFL

Znc~ua-se.? onde couber, o seguinte dispositivo:
"Art. A ~ei criará um xundo de natureza especia~; a ser

ap~icado no desxave~amento das cidades, tendo como xontes de
receita nunca menos de 101. (dez por cento) dos recursos do
sistema ~inanceiro da habitação e outras que vierem a ser
indicadaas.'

DESTAQUE N2: 1.216 MYRXAN PORTELLA ( 1 Ass. )
APROVACÃO DA EMENDA H- 2P0126S-S (ADXTXVA DE ARTX
GO)

EMENDA: 2P0126S-S PARECER: PELA REJEXCÃO
ROEERTO FREXRE PCE

Emenda Aditiva ao Titulo da Ordem Econômica, no capitu~o

re~erente à Questão Urbana, onde couber.
Art. Quando se tratar de imóve~ de moradia; no caso de Ú

nica propriedade e.? na posse do seu legitimo pro~prietário.? a
indenização por desapropriação será paga previamente em di
nneiro e por seu va~or de mercado.

RAUL FERRAZ
EMENDA 2P00457-1 (ADXTXVA DE ARTXGO)

( 1 Ass. )

EMENDA: 2P00457-1 PARECER: PELA REJEIcÃO
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RAUL FERRAZ PMDB
Acrescente-se onde couber~ no Cap1tuJ.o II do TituJ.o VIX

(A) o segu~nte artigo:
"Art. _ O pr~nc1pio da :função sociaJ. da propriedade tem

por :fim assegurar o uso não especuJ.ativo da terra urbana~ ob
jetivando o uso não especuJ.at~vo da terra urbana~ objet~vando

a rea:tização do dsenvo:tvimento econômico e da justiça social.."

EMENDA: 20784

EDMILSON VALENTIM
EMENDA ~P20784-3 (EMENDA POPULAR).

PARECER..:

( 1. Ass. )

EMENDA:

POPULAR
IncJ.ui~ onde couber~ no Cap1tuJ.o I (DosDireitos Individu

ajs Fundamentais)~ os seguintes dispositivos:
"Art. O direi to à maioria precede e predomina sobre o

direito de propriedade.
Art - O aceso à moradia digna e adequada é garantido a to

dos peJ.o Poder Púb:tico e~ prioritariamente~ aos trabal.hadores
assa:tariados de baixo rendimento.

1 ~. - A dimensão da unidade habitacionaJ. deverá corres
ponder às necessidades básicas da :fam1l.ia~ garantido-se um mi
nimo de 1.0 m2. de área construida útiJ. por pessoa.

;2. - Entende-se como moradia digna e adequada não apenas
a casa~ mas também o acesso aos serviços PÚbl.icos essencia~s~
como saneamento básico~ educação~ saúde~ transporte co:tetivo e
J.azer.

Art. A União destinará~ anuaJ.mente~ no m1nimo 1.5 % de
sua receita tributária para a imp:tementação de programas de
h~lbitação popuJ.ar.

Os Estados~ Distrito FederaJ. e Munic1pios destinarão no
m~nimo 25% para esse :fim.

Art. O Poder PÚbJ.ico deverá construir unidades habita-
cionais popuJ.ares para serem aJ.ugadas~ com o objetivo de regu
J.ar o mercado imob~ár:io de l.ocaçâo.

Art. - O poder PúbJ.~co deverá desapropriar terras urbanas
o(:iosas destinado-as-á construção de morad~a popuJ.ar~ a serem
pagas com titul.o da divida pÚbJ.ica~ em prazos coincidentes com
o retorno das prestações~ nunca in:feriores a quinze anos.

Parágra:fo único - DO vaJ.or pago peJ.a desapropriação será
descontado o vaJ.or do invest~mento púbJ.ico em in:fra-estrutura.

Art. Todo aquele que ocupa propriedade urbana~ unidade
h:;lbi tacionaJ. ou terreno aJ.heio, tem direi to de neJ.a permanecer
a'l:é seu pl.eno e integral. atendimento~ através de programas go
vernamentais de construção de moradia popul.ar.

Parágra:fo único ser~o J.e9a1izados as posses urbanas
const~tu:idas há mais de dois anos~ desde que o usuário não
disponha de outra propriedade."

JosÉ CARLOS GRECCO ( 1. Ass. )
EMENDA N. 2P01068-7. (ADITIVA DE ARTIGO)

2P01.068-7 PARECER: PELA REJEIt;ÃO
JOSÉ CARLOS GRECCO PMDB
Aditiva _ Titul.o VII _ Capitul.o II

Art ••• Lei Compl.ementar de:finirá e regul.ará a concessão
ReaJ. de Uso do SoJ.o Urbano para áreas pÚbJ.icas ocupadas por
:famil.ias carentes.

~ único _ A concessão não será outorgada qúando o poder
púbJ.ico dispor de pJ.ano urbanistico de interesse socia1.

EMENDA: 20743

IRMA PASSONI ( 1. Ass. )
EMENDA 1P20743-5~ ADITIVA AO CAPITULO II 00 TITULO
VII 00 PROJETO E DA EMENDA SUBSTITUTIVA 2P02043-1..

PAREÇER:
P'opu1ar

1.. IncJ.ui~ onde couber~ no Cap1tuJ.o I (DOS Direitos
Individuais), do Titulo II (DOS Direitos e Liberdades Funda
mentais) os seguintes dispositivos:

"Art. - Todo cidadão tem d~re~to a condições de vida urba
na digna e justiça social.~ obr~gando-se o Estado a assegurar:

I Acesso à moradia~ transporte púb1ico~ saneamento, e-
nergia eJ.étr~ca~ ~l.uminação pÚblica, comunicações~ educação,
saú~e~ l.azer e se9urança~ ass~m como preservação do patrimõnio
ambiental. e

II A gestão democrática da c~dade.
Art. O d~reito a condições de vida urbana digna condiciona

o exercicio do direito de propr~edade ao ~nteresse soc~aJ. no
uso dos imóveis urbanos e o subordina ao principio do estado
de necessidade.

Parágra:fo único - É assegurado o ampl.o acesso da pOPUl.ação
às in:formações sobre pl.anos de uso e ocupação do sol.o e trans
porte e na gestão dos serviços púb1icos.

Art. - A desapropriação da casa própria somente poderá ser
:reita em caso de ev~dente utiJ.idade pÚbJ.ica, reconhecida em
juizo~ e mediante pJ.ena, integral. e prévia indenização em di
nheiro, de cujo depósito depenaerá também a im~ssão provisória
na posse do bem.

Art. - O poder PÚbJ.ico~ respeitado o disposto no art. 5.~
pode desapropr~ar ~móve~s urbanos para :fins de ~nteresse 50
c:~aJ., mediante o pagamento de inden~zação, em títU~05 da dí
vida pública resgatável. em 20 anos. Essa indenizaçâo será :fi
xada até o montante cadastral do imóvel para :fins triOutá~io~

i
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descontada a va10rização decorrente de investimentos PÚb1icos.
; 1. - A dec1aração de interesse socia1 para ~ins da Re

zorma Urba~a~pera automaticamente a imissão do poder PÚb1ico
na posse do imóve1~ permitindo o registro da propriedade.

; 2. - por interesse socia1 entende-se a necessidade do
~m6ve1 para programas de moradia popu1ar~ para a insta1ação de
in~ra-estr~tura? de equipamentos sociais e de transportes
c01etivos.

Art. - A desapropriação dos imóveis necessários à regu1a
rização :fundiária de áreas ocupadas por comunidades cons01ida
des será ~eita considerando o va10r-histórico de aquisição do
imóve1 através de ação judicia1? sujeita ao procedimento
ordinário? e cuja sentença~ depois do trânsito em jU1gado~
va1erá como titu10 para ~ins de registro imobi1iário.

Art. - No cá1cU10 da indenização pe10 va10r histórico não
serão considerados os negócios que~ env01vendo os imóveis de
sapropriadõs sejam rea1izados sUbsequentemente à data das pri
meiras ocU!)ações da área.

Art. - A va10rização de imóveis urbanos que não decorra de

;~~~~~im~~-r.o~n~:;ii;:~~~Snod~r6~~~~rim~ú~ii~~s~~ed~e~:i~~~~~;
poderá ser apropriada por via tributária ou outros meios.

Art. - É assegurada a iniciativa popu1ar de 1eis no âmbito
municipa1, re1ativas à vida urbana~ mediante proposta articu
1ada e j'!sti~icada de cidadãos e1eitorees em números equiva
1ente a 0~~1. do c01égio e1eitora~.

Art. - É assegurado a um conjunto de cidadãos~ que repre
sente 51. ('::inco por cento) do e1eitorado municipa1~ suspender~

através du veto popu1ar, a execução de 1ei urbana promu1gada
que contra~ie os interesses da popu1ação.

Parágr~~o único - A 1ei, objeto de veto~ deverá? autotica
mente, ser SUbmetida a rezerendo

Art. - Na ~a1ta da 1ei, que trata da questão urbana~ para
tornar e:ficaz uma norma constituciona1, o Ministério PÚb1ico
ou qua1quer interessado pode requerer ao ~udiciário que deter
mine a ap1icação direta da norma, ou se ~or o caso~ a sua re
gU1amentaçáo pe10 Poder Legis1ativo.

Parágra~o único A decisão ~avoráve1 do ~udiciário tem
~orça de coisa ju1gada, a partir de sua pUb1icação.

Art. - O descumprimento dos preceitos estabe1ecidos neste
capitu10 sujeitará a administração púb1ica à ação própria~ e
imp1icará na responsabi1idade pena1 e civi1 da autoridade a
quem se po::;sa imputar a omissão."

2. %nsere~ onde COUber, no Titu10 VI%% (Da Ordem Econômica
e Financeira)~ os seguintes dispositivos:

"Art. - O Poder púb1ico, assegurará a preva1ência dos di
reitos ur~anos~ através da uti1ização dos seguintes
instrumentos:

% - Zm~osto progressivo sobre imóveis;
I% - Zmpostos sobre a va10rização imobi1iária;
%%Z - ~ireito de prezerência na aquisição de imóveis urba

nos;
IV - Desapropriação por intereesse socia1 ou uti1idade pú-

b1ica;
V - Discriminação de terras pÚb1icas;
V% - T~mbamento de imóveis;
VII - Regime especia1 de proteção urbanistica e preserva-

ção ambienta1; -
VIII - Concessão de direito rea1 de uso;
IX - Parce1amento e edi~icação compu1sórios
parágra~o único - O imposto progressivo~ o imposto sobre a

va10rizaçãJ imobi1iária e a edi~icação compu1sória não poderão
~ncidir sobre terreno até 300m2, destinado à moradia do
proprietário.

Art. O direito de propriedade territoria1 urbana não pres
supõe o direito de construir~ que deverá ser autorizado pe10
poder PÚb1ico municipa1.

Art. Cabe ao poder PÚb1ico municipa1 exigir que o
proprietário do s010 urbano ocioso ou subuti1izado promova seu
adequado ~proveitamento sob pena de submeter-se à tributação
progressiva em re1ação ao tempo e à extensão da propriedade,
sujeitar-se à desapropriação por interesse socia1 ou ao par
ce1amento a edi~icação compu1sórios.

Art. A uniâo, aos Estados e aos MuniciRios, visando o
interesse socia1, cabem obrigatoriamente adotar as medidas ad
ministrativas necessárias à identi~icação e recuperação de
tdrras púb1icas e à discriminação das terras dev01utas, sendo
garantida a participação das representações sindicais e
assoc:i.ativ3s. 'Co

Art. No exercicio dos direitos urbanos consagradoS no
primeiro artigo~ todo cidadão que, não sendo propriet~r±o ur
bano, detiver a posse ~?~ contestada~ por três anos, de terras
púb1icas ou privadas, cuja metragem será dezinida pe10 Poder
Municipa1 até o 1imite de 300m2, uti1izando-a para sua moradia
e de sua ~~mi1ia, adQuirir-1he-á o dominio~ independente de
justo titu10 e boa zé.

; 1. - O direito ~e usucapião urbano não será reconhecido
ao mesmo possuidor mais de uma vez.

; 2. - os terrenos continuos ocupados por dois ou mais
possuidores são suscetíveis de serem usucapidos c01etivamente
atrávés de entidade comunitária e obedecerá procedimento
sumarisismo.

; 3. - Ao ser proposta acão de usucapião urbano, ~icarão
suspensas e proibidas quaisquer ações reivindicatórias óu pos-
sessórias sobre o :i.móve1 usucapido. _

Art. para assegurar a tOdos os cidadãos o direito à mo-
radia, ~ica o poder púb1ico obrigado a zormu1ar P01iticas ha-
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DESTAQUE N2: 1.765

bitaciona1s que permitam:
X- regularizaçao ~undiAria e urbanização de Areas ocupadns

em. regime de posse ou em condições de sub-habitação;
XX acesso a programas pÚblicos de habitação de aluguel

ou a ~inanciamento Público para aquisição ou construção de hR
bitaçao própria;

XXX regulação do mercado imobiliArio urbano e proteç~o
do inquilinato; com a ~ixação de lim:1.te máximo para o val.jr
inicial dos aluguéis residenciais;

XV - assessoria técnica à construção da casa própria;
Art. Compete ao poder PÚblico garantir a destinaçao de

recursos orçamentários a ~undo perdido para a implantação ~e

habitaçao de interesse social.
ParágraÍo único - t proibida a aplicação de recursos p~

blicos ou sob administraçao pÚblica para ~inanciar investime~
tos privados assim como a intermediação ~inanceira na obtenç-2.o
e trans~eréncia de recursos destinados a programa de habitaçáo
de interesse social.

Art. - Lei f'ederal disporA sobre a criação e a manutenç;!í.o
de' a!;Jência q\.le coordenará as poli ticas gerais de habitação.

i 1. - As politicas e projetos habitacionais serao impl~

mentadas pelO Municipio de ~ora descen~ralizada; cabendo o
controle direto da aplicação dos recursos à popUlação; atravqs
de suas entidades representativas.

i 2. - Nas aplicações para compra ou construção de habit~
ção popUlar não haverá qualquer incidência de encarg0s
~:lnanceiros.

i 3. - Os contratos de compra;; venda; cessão; aluguel de
imóveis urbanos terão seu pagamento e ~orma de reajuste ~ixd
das em moeda corrente; sendo vedado o uso de qualquer moeia
~iscal ou cambial.

i 4. - As prestações mensais re~erentes a empréstimos pa~a
a compra ou construção de habitação própria não pOderao co'o
promenter mais de 201. dos rendimentos ~amiliares.

Art. - Os indices de reajuste do aluguel residencial e do
pêlgamento das prestações e os débitos de xinanciamento dos ~

móveis serao atualizados com per:i.odicidade min:i.ma de 1.2 (doz'!:)
mE~ses; tendo como limite má xã.mo o indice de variação salar:i.al.

Art. A prestação dos serviços públicos é monopólio ~o
poder pÚblico e serA realizada através da administração d:i.reta
e indireta.

Parágra~o único - Lei ordinária regulamentará o disposto
neste artigo; ~icando desde já vedado todo e qualquer uso je
recursos pÚblicos para subsid:i.ar serviços públicos operados
pela iniciativa privada.

Art. As tari~as dos serViços de transportes coletivvs
urbanos serão ~ixados de modo que a despesa dos usuários nlo
U1trapasse 51. do salário minimo mensal.

-J 1.. Lei ord:1.nár:1.a d:I.sporá sobre a cr:1.ação de um xundo ,::le
tJ~ansportes; admin:i.s1:rado peloS municip:I.os e Es1:ado para co
bl~rtura da di~erença entre o custo do 1:ransporte e o valor :la
1:ari~a paga pelo usuário.

i 2. - No reajuste de 1:ariÍas de serviços pÚblicos será
ol:lservada a aU1:orização legisla1:iva e garan1:ida a ampla divu1.
gaçã0 rios ele11'~~"!:""'~ inerentes ao cAlCUlO tari~ário.

Art. - Na 'elaboração e implantação de plano de uso e ocu
pação do solo e 1:ranspor1:e e na ges1:ão dos serviços pÚblicoS;
o poder municipal deverA garantir a aprovação pelo legislativo
e a participação da Comunidade através de suas entidades rs-
presentativas; utilizando-se de: ,
audiênc:1.as PÚblicas; conselhos municipa:1.s de urbanismos; con
selhos comunitários e Plesb:i.ci1:o ou rexerendo popular.
AUTOR: NAZARÉ f'ONSECA DOS SANTOS E outros (131.000 subscrito
res)
ENTXDADES RESPONSÁVEIS
- f'EDEREÇAo NACXONAL DOS ENGENHEXROS
- f'EDERAÇÃO NACIONAL DOS ARQUXTETOS
- INSTXTUTO DE ARQUXTETOS DO ERASXL
COMXSSÃO D~ SXSTEMATXZAÇÃO
Emenda POPULAR N. PE 53; de 1987
"Dispõe sobre a re~orma urbana."
Entidades Responsáveis:
- Federação Nacíonal dos Engenheíros;
- Federação Nacional aos Arqui1:e1:os; e
- Institu1:o de Arquitetos do Erasil.
Relator: Constituinte EERNARDO CAERAL
Subscri1:a por 131.000 eleitores e apresentada por três entida
des assocía1:ivas; a presen1:e emenda tem por objetivo a inclu
são; na xu1:ura Carta Magna; de váríos principios diretivos da
questão urbana.
como; nesta ~ase dos traba~hos; compete a este Colegiado ana
lisar a proposta apenas em seus aspec1:os ~ormais e consideran
do que a iniciativa sob exame; segundo in~ormações da Secre1:a
ria; atende às exigências previs1:as no art. 24 do Regimento
Xnterno para sua regular tram:1.taçao; meu parecer é no senti.::!o
de que esta Comissão se mani~este pe~o recebimento da Emenda
PopUlar n. 00053-6; reservada a apreciaçao de mérito para a
ocasião própr:1.a.

~RMA PASSONX ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DA EMENDA 2P0121.4-1 (ADITIVA DE ARTIGO)

EMENDA: 2P01.21.4-1 PARECE?: PELA RE~EXCr.O
IRMA PASSONX PT

Acrescen1:e-se o seguinte artigo ao Capítu10 IX("Da Políti
ca Urbana") do Titu~o V~I ("Da Ordem Econômica e f'inanceira")
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do Projeto de Constituicão da Comissão de Sistematizacão:
"Art. _ O Poder PúbJ.ico promoverá e executará, pr:i.orita

mente, poJ.íticas habitac:i.ona:i.s e urbaníst:i.cas que objet:i.vem:
:t a producão de habitacões popuJ.ares de interesse so-

ciaJ.;
II _ o desenvoJ.vimento de programas púbJ.icos de habitacão

de aJ.ugueJ.;
I:t:t o apoio à autoconstrucão e às cooperativas habita-

cionais;
IV a reguJ.arizacão xundiária e a urbanizacão de áreas

ocupadas-em regime de posse ou em condicões de subhatitacão;
V _ a reguJ.amentacão do mercado imobiJ.iário urbano e a

protecão aos inquiJ.:i.nos;
VI O saneamento e recuperacão de áreas urbanas deterio-

radas;
VII _ a d:1.scipJ.ina do cresc:1.mento dos centros urbanos."

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P00621-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
LUIZ MARQUES PFL

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: § 2 2 do Art:1.go 214
No Projeto de const:1.tu:1.Cão (A) da Com:1.ssão de S:1.stemat:1.za

cão, dê-se ao § 2 2 do Art. a segu:i.nte redacão:
'''Ar1:.21.L.t - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~J.st· •
~ 2~ - As desapropriacões de Imóveis urbanos serão pagas

previamente em dinhe:i.ro, xacuJ.tado ao Poder púbJ.ico MunicipaJ.
mediante J.ei especí:f:i.ca para área territoriaJ. :i.ncJ.u:1.da em pJ.e
no urbanístico aprovado peJ.o Poder LegisJ.ativo, exegir, nos
termos da J.ei, do proprietário do soJ.o urbano não edi:ficado e
não utiJ.izedo, que promova seu adequado aproveitamento, sob
pena, sucessivamente, de parceJ.amento ou edixicacão compuJ.só
rios, estabeJ.ecimento de imposto progressivo no tempo e desa
propriacão com pagamento med:i.ante títuJ.os da dív:i.da púbJ.ica,
de em:i.ssão previamente aprovada peJ.o Senado FederaJ., com prazo
de resgate de até dez anos, em parceJ.as anuais, iguais e su
cessivas, assegurados o vaJ.or reaJ. da indenizacão e osjuros
1egais.

,
."

EMENDA:

EMENDA:

2P00674-4 PARECER: PELA REJEIÇÃO
FRANCISCO CARNEIRO PMDB
Emenda aditiva
TituJ.o VII
Da ordem Econômica e Financeira
CapituJ.o IX
Da PoJ.ítica Urbana
(Art. 214) ~ 3 2:
A União, os Estados, os Territórios, e o Distrito FederaJ.,
consignarão em seus orc;:amentos rlnuais e pJ.lIroi~nusi do"tacões
especi:ficas para compra e impJ.antacão de inxra-estrutura de
terrenos urbanos destinados à popuJ.acão de ba:i.xa renda; esta
beJ.ecerão iguaJ.mente, programas habitacionais com xinanciamen
tos compatíveis com os níveis de rendimento da popuJ.ac;:áo
bene:ficiária, de moJ.de a atender à tota1idade doS
necessitados.

2P00795-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
MYRIAN PORTELLA PDS
EMENDA AITXVA I

DISPOSITIVO EMENDADO: CapítuJ.o :tI do tit~10 VII
:tncJ.ua-se onde couber, no capítuJ.o II, do títuJ.o VIX, re

numerando, se xor o caso:
Art. _ A Constituic;:ão assegura aos brasiJ.eiros atingidoS

por atos ou omissões aten"tórios ao uso sociaJ. da propriedade,
direitos subjetivos individuais, passiveis de exercício pesso
aJ. para garanti-J.os.

§ 1 2 _ Consideram-se atentatórios ao uso social da pro
priedade, os atos dos quais resuJ.tem o desalojamento de pos
se:1.ros de "terrenos abandonados ou destinados à especuJ.acão
imobiJ.iár:1.a.

~ 2 2 _ Considera-se omissão atentatória ao uso social da
propriedade a inérCia do Poder Público da qual resuJ.te a má
utiJ.izacão dO soJ.o.

EMENDA: 2P01B66-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
OCTAvIO ELÍSIO PMDB

Nos termos do item II, do art. 30, do Regimento :tnterno da
AssembJ.éia Nacional Constituinte, acrescente-se ao art. 216,
do Projeto de Constituic;:ão o seguin"te parágra:fo:

"Art. 216 •••
Parágra:fo unico _ Os Estados pOderão, median"te lei comple

mentar, trans:formar e extinguir regiões metropolitanas,
competindo-lhes legislar sobre toda a matéria a eJ.es concer
nen"te, podendo deJ.egar a xuncão normatica a órgãos JnetropoJ.i
tano ins"tituído 1ega1mente para o exercício desta :funcão."
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ART:tGO: 218 PARÁGRAFO: 00 :tHC:J:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT:J:ZAÇÃO::

Art. 218. Ao direito de propriedade da terra corres
pelnde um;3. :função sociaJ..

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 216. t garantido o direi·to de propriedade de i
m6veJ. ruraJ. ... cujo uso corresponde a uma :função sociaJ..

bESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.734 Jost LIN9 ( 221 Ass. )
V()TAÇÃO .õ:M SEPARADO DO ART. 218 E SEUS PARÁGRAFOS
DO PROJETO DE CONST:J:TU:tÇÃO (A) DA COMISSÃO DE S:tS
Tl~MATI2AÇÃO•

DESTAQUE N2: 966 NYDER ElAaElOSA - ( 1 Ass. _)
SUPRESSÃO DO ART. 2iã DO PROJETO DE CONSTITUIC;AO
(P,.) •

DESTAQUE N2:

EMENDA:

694 ~~~~t~gÃ~O~E~MENDAN. 2P01382-1. (ART~ ~1~~s. )

2P01382-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
Fl=:RNANDO VELASCO PMDEl

Dá nova redação ao art. 218 do projeto de constituição ... a
seguir

Art. 218 _ Ao direito de propriedade da terra ruraJ. cor
responde uma :função sociaJ..

~ 1 2 _ A :função sociaJ. é cumprida quando, simuJ.taneamente ...
a terra ruraJ.:

a) _ é racionaJ.mente aproveitada;
b) _ tem assegurada a conservação e preservação dos recur

sos naturais renováveis e ambientais;
c) _ neJ.a, são observadas as justas reJ.ações de trabaJ.ho e

días normas previdenciárias;
d) _ :favorece o bem estar dos proprietár~os e dos traba-

1hadores que neJ.a 1abu~am, assim como de suas :fami1ias.
~ 2 2 _ A Lei es~abe1ecerá os cri~érios re:feren~es:
a) ._ ao cumprimento da :função socia1 da "terra ruraJ.;
b) às 1imitações e exc1usões de áreas a serem desapro-

p.t":!.ê:das; e
c) _ ao tratamento a ser dado às áreas de mini:fúndio.

( 1 Ass. )969 Luís EDUARDO
EMENDA N. 2P01786-0. (ART. 218)

EMENDA: 2P01786-0 PARECER: PELA REJEXÇÃO
Jost ELIAS MOREXRA PTEl
Emenda Substitutiva

Dispositivo Emendado: Art. 218
Dê-se ao artigo 218 do Proje~o de constituição d~ Comissão

de Sis~~ma~ização, a seguin~e redação:
Art. 218 _ t garan~ido o direi~o de propriedade de im6ve1

ruraJ. ... c~jo use c~rresponda a u~a :função sacia1.
~ único _ A :função sociaJ. será de:finida em J.ei ...

concideranda-se aspectos de aproveitamento raciona1 e adequada
exp1oraçao do propriedade... bem como o bem estar do
proprietário e dos traba1hadores que de1a dependem.

DESTAQUE N2:

ALDO ARANTES ( 171 Ass. )
EMENDA 2P02043-1 ... DAS EXPRESSÕES ,t GARANTIDO· •••
E 'CUJO USO' ... CONSTANTES DO CAPUT DO ART. 216 DO
SUElSTITCTIVO 2P 02043-1.

EUCLIDE~ SCALCO ( 1 Ass. )
APROVACÃO DO CAPUT 00 ART. 218 DO PROJ. EM
SUBSTITUIÇÃO AO CAPUT 00 ART. 216 DO SUESTITUTIVO
2P02043-7.

DESTAQUE N2: 1.765 IRMA PASSONI ( 1 Ass. )
SUPRrMIR DO 'CAPUT' DO ART. 216 DA EMENDA
SUBSTITUTIVA 2P02043-1 AS EXPRESSÔES ·t GARANTIDO'
E 'CUJO USO'.
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ART~GO: 21.8 PARÁGRAFO: UN ALíNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMAT:I2AÇÃO:

Parágra%o único. A %unção socia1 é cumprida quando~
simu1taneamente~ a propriedade:

PROJETO DO CENTRÃO:

parágra%o único. A %unção socia1 é cumprida quando~
nos termos da 1ei 7 a propriedade:

DESTAGUES:

DESTAGUE N2: 2.~~7 EUCL~DES SCALCO ( 1. Ass. )
APROVAÇÃO DO ~ UN~CO E ~NC~SOS~ DO ART. 21.8 DO
PROJ.~ EM SUEST. AO ~ UN~CO E ~NC~SOS DO ART. 216
DA EMENDA SUEST~TUTZVA N. 2P02043-7.

ART~GO: 21.8 PARÁGRAFO: UN ~NC~SO: 01. ALíNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMAT~2AÇÃO:

~ - é raciona1mente aproveitada;

PROJETO DO CENTRÃO:

~ - é adequadamente aproveitada;

648 ~VO VANDERL~NDE ( 1. Ass. )
APROVAÇÁO DA EMENDA N. 2P~0244-7. (ART~GO 218)

EMENDA: 21"00244-7 PARECER: PELA APROVAÇÃO
~VO VANDERL~NDE PMDS

Emenda Ad;':.il;~

Acrescente-se ao inciso ~ do Parágra%o Único do Artigo
218~ do Projeto de constituição da Comissão de Sistematizacão
o seguinte:

Art. 218 _ ,. ....•.•...•.•.•••..••..............••.. (
parágra%o único _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• <
Z _ "É rac1onaJ..mente aproveitada~ con:forme determinar a

Lei Ordinária".

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

ART~GO: 21.8 PARÁGRAFO: UN :tNC~SO: ~2 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATZZACÃO:

IZ - conserva os recursos naturais e preserva o meio
am~iente;

PROJETO DO CENTRÃO:

II - é eXPJ..orada de modo a preservar-o meio ambi~nte;

ARTIGO: 21.8 I"ARÁGRAf'O: UN. INCISO: 03 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S:tSTEMATIZAÇÃO:

III - observa as disposiçõe~- -legais que reguJ..am as
re1ações de trabaJ..ho;
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PROJETO DO CENTRÃO:

II:t - O proprietário observa as disposicões gerais
que regu~am as re~acões de traba~ho;

AR.TIGO: 218 PARAGRAFO: UH :tNC:r:SO: 04 AL.íNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÁO:

IV - favorece o bem-estar dos proprietários e dos
traba~hadores.

PROJETO DO CENTRÃO:

XV - a exp~oracão favorece
proprietário e dos traba~hadores.

O bem-estar dO
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TíTULO: "7 CAPíTULO: "3

ARTXGO: 219 PAAAGRAF'O: "" ~NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMATX2AÇÃO:

Art. 219. Compete ~ União desapropriar por interesse
socia~ para xins de rexorma agrária o im6ve1 que não esteja
cumpr:l,ndo a sua xunção socia1 ... em áreas prioritárias ... x:l.xadas
em decreto do poder Execut:l.vo ... med:l.ante indenização em titu10s
da d~vida agrária ... com c1áusu1a de preservação do va10r rea1 ...
resgatáveis no prazo de até v:l.nte anos ... a partir do segundo
ano de sua emissão ... e cuja uti1ização será de%inida em 1ei.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Art. 217. Compete ~ União desapropriar por interesse
socia: para %ins de rexorma agrária o im6ve1 que não esteja
cumpr:'.ndo a sua %unção soc:l.a1 ... med:l.ante prév:l.a indenização
pe10 justo va10r ... em titu10s da divida agrária... com c1áusu1a
de pr~servação do va10r rea1. resgatáveis no prazo de até vin
te ant:s ... a partir do segundo ano de sua emissão ... e cuja util.i
zação será dexinida em l.ei.

( 56 Ass. )13 ARNAL:JO MORAES
EMENDA N. 2P01111-". (ART. 219)

EMENDA: 2P0~111-0 PARECER: PELA RE~E~ÇÃO
ARNAL~O MORAES PMDS

D;;j-se .nova redação ao "caput" do Art. 219 do Projeto de
constituição e seu parágra%o 3 2... mantidos ina1terados os
parágra%os 1 2 e 20:

Ar.t. 219 _ Compete ~ União desapropriar por interesse so
cial. para xins de rexorma agrária o imóvel. que não esteja cum
prindo a sua xunção socia1 ... mediante indenização pe10 justo
va10r em titu10s da divida agrária ... com cl.áusu1a de preserva
ção do val.or real.... resgatávis no prazo de até vinte anos... a
partir do segundo ano de sua em:l.ssão... e cuja uti1ização será
de%in.ida em l.ei.

§1~_ •••••••••••••••••••••• ", •••••••••••••••••••••••••••

§.22 ":- .... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

DESTAGUES:

DESTAGUE N2:

····~ .. 32·.:.·sã;·j,;.~il-t;;.·d~·-t~ib~-t;;.·~~d~~ii;.;·~;.-tid~ii;.·~·~~ili.:
cipai3 ... as operaçãos de transxerência doS imóveis desapropria
dos pora xins de Re%orma Agrária.

( 1 Ass. )971. Luís t':DUAROO
EMEND~ N. 2P"1789-4. (ART. 219)

EMENDA: 2P"1789-4 PARECER: PELA RE~EXÇÃO
ALYSSON PAUL~NELLZ PFL

Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Artigo 217
08-se a seguinte redação à integra do artigo 217 do proje

to de Constituição ... da Comissão de Sistematização:
Art. 217 _ Compete à União desapropriar por interesse so

cial. para xins de rexorma agrária o im6vel. que não esteja cum
prindo a sua %unção social. ... mediante préVia indenização pel.o
justo val.or ... em titu10s da divida agrária... com c1áusu1a de
preservação do val.or rea1... resgatáveis no prazo de até vinte
anos ... a partir do segundo ano de sua emissão... e cuja ut:l.l.iza
ção s~rá dexinida em l.ei.

~ 1 2 _ As ben%eitorias serão indenizadas em dinheiro.
~ 2 2 _ O orçamento %ixará anual.mente o v01ume tota1 de ti

tu10s da divida agrária... assim como o montante de recursos em
moeda para atender ao programa de rexorma agrária no
exerc1.cio.

~ 3 2 _ A desapropriação a que se re%ere este artigo será
precedida de processo administrativo ... xundamentado em vistoria
do imóvel. rural. ... garantida a participação do proprietár:l.o ou
de se~ representante.

~ 4 2 _ Não será desapropriado im6ve1 rural.... para xins de
reforma agrária... sem a provação do p1ano de orçamento de as
sentamento pel.a a~t~ridade competente.

~ 52 _ São insusceptivel. de desapropriação para xins de
re:for~lla agrária. nos termos da l.ei:

~ _ Os pequenos e méd~os im6ve~s rurais ... desde que seu
propr~etário não possua outro;

X~ _ A propriedade produt~va;

X=~ _ A parte produt~va da propriedade ... ~imitada ... neste
caso~ a desapropr~ação ... ao máx~mo de setenta e cinco por cento
da área tota~. se assim desejar o proprietário.

~ 6 2 _ São isentas de impostos %ederais, estaduais e muni
cipais ... as operações de trans%erência de imóveis desapropr~a

dos para x~ns de re:orma agrária.

DESTAGUE N2:
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TíTULO: 07 CAPíTULO: 03 SEÇÃO: 00 SUBSEÇÃO: 00

ARTIGO: 219 PAMGRAFO: 01 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:tSTEMATJ:ZAÇÃO::

~ 1 12 As ben:fe:i. tor:i.as 11 te:i.s e necessár:i.as serã•.) :i.nde
nízadas em d:i.nhe:i.ro.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 1 12 As ben:fe:i.tor:i.as serâo :i.nden:i.zadas em d:i.nhG:i.ro.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2.008 PAULO MACARINI ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO 00 ~ 1. 00 ART. 219 00 PROJ., EM SUBST.
AO ~ 1. 00 ART. 217 DA EMENDA SUBSTITUTIVA N.
2P02043-7.

ALYSSON PAULINELLI ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO, NO , 1., 00 ARTIGO 219, DO PROJETO DE
CONSTITUICÃO (A), DAS EXPRESSÕES • ••• UTEIS E
NECESSAR:IAS ••• •

ARTIGO: 219 PAAAGRAFO: 02 INCISO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

§ 2 12 O orçamento :f:i.xará anua~mente o vo a ume t~)ta~ de
titu10s da divida agrária, assim corno o montante de r~cursos

em moeda para atender ao programa de re:forma agr3ria no
exercício.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2 12 O orçamento :f:i.xará anua~mente o v01ume tota1 de
1:itu10s da divida agrária, assim como o montante de r~cursos

em moeda para atender ao programa de re:forma agrària no
E'xercfcio.

( 1. Ass. )550 BETH AZIZE
i:MENDA 2P00960-3

EMENDA: 2P00960-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
BETH AZIZE PSB

O ~ 2 2 do artigo 219, do projeto de constituição da Comis
!~ão de S:i.stemat:i.zaçã0 7 passa a ter a segu:i.nte redação:

Art. 21 9 • • •••••••••••• - •••••••••••••••••••••• _ •••• _ , •.' , ••
§ 2 2 A União destinará 3~ (três por cento) de seu o"çamen

-to, para o Fundo naciona1 de Re:forma Agrár:i.a, a ser reg ..l1amen
atado, em Lei Ord:i.nár:i.a, no prazo máx:i.mo de 180 (cento e o:i.ten
-ta) dias, contados da ·promu1gação desta Const:i. tu:i.c;ão.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

ARTIGO: 219 PARÁGRAFO: 133 XNC:rSO: 00 AL.INEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~ 3 12 O va10r da :i.nden:i.zac;ão da terra e das ben:fe:i.to
r:i.as será deterrn:i.nado co~:forme d:i.spuser a 1e:i..

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 3 12 A desapropr:i.ação a que se re:fere Este art:i.go
será prece~ida de proce~so adm:i.nistrativo, :fundamentado em
vistor:i.a do :i.m6ve~ rura1, garant:i.da a participação do
proprietário ou de seu representante.
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DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.213 ROElERTO F'REI~!:

REJEIÇÃO DA EMENDA N. 2P02043-1
( 1. 93 Ass. )

DESTAQUE N2: 2.043 MÁRIO COVAS
VOTAÇÃO EM SEPARADO DO ART. 217~
2P02043-7.

c 192 Ass. )
S 3... DA EI1ENDA

ALYSSON PAULINELLI ( 1 Ass. )
SUPRESSÃO DO ~ 3. DO ART. 219 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO <A)

DESTAQUE N2: 1.979 LUIZ F'REIRE
APROVAÇÃO DO
INCLUIR COMO
2P02043-7.

< 1 Ass. )
! 3. DO ART. 219 DO PROJ., PARAs DO ART. 217 DO SUESTITUTIVO

ARTIGO: 219 PARÁGRAFO: 03 XNCISO: 00 ALíNEA: Z

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DA SISTEMATIZAÇÃO

PROJETO DO CENTRÃO:

S 4 2 Não será desapropriado im6ve~ rura~, para ~ins
de re~orma agrária~ sem a prévia aprovação do p1ano e do orça
mento de assentamento pe1a autoridade competente.

S 52 são insusceptiveis de desapropriacão para ~ins
de re~orma agrária~ nos termos da 1ei:

X - Os pequenos e médios im6veis rurais.. desde que
seu proprietário não possua outro;

rr - A propriedade produtiva;

XII - a parte produtiva da propriedade~ 1imitada~

neste caso .. a desapropriação~ ao máximo de setenta e cinco por
cento da área tota1~ se assim desejar o proprietário.

S 6 2 São isentas de impostos ~ederais~ estaduais e
municipais~ as operações de transxerência de imóveis desapro
priadoS para xins de rexorma agrária.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2.045 MÁRIO COVAS
VOTAÇÃO EI1 SEPARADO DO ART. 21 7 ~
2P02043-7.

< 192 Ass. )
S 4.~ DA EHENDA

DESTAQUE N2: 1.839 JOSÉ GENOíNO < 193 Ass. )
VOTAÇÃO EM SEPARADO DOS XNCISOS II E III DO S 5~~
DO ART. 217 DA EMENDA SUElSTITUTXVA 2P02043-7.

DESTAQUE E EMENDAS ADITIVAS

< 1 Ass. )314 AUREO 11ELLO
EMENDA 2P00922-1~ ART. 219.

EHENDA: 2P00922-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
AUREO 11ELLO PI1DE

Acrescente-se o parágraxo '4 Q acr~Ttigo 219 do projeto de
constituiçáo da Comissão de Sistematização:

Art. 219 •••

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:
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S 4 2 _ Os propr~e~ár~os de ~erras que o~erecerem, expon~a-
'.. nea'íJen~e, o ~odo ou par~e de suas propriedades à desapropria-

~ ção amigáve~, no prazo de 120 (cen~o e vin~e)dias, a par~ir da
promu~gação deS~a Cons~~~uição, receberão os va~ores das ava
~iações ou acordos em ~i~UloS da divida agrária.

742 SANr:rNHO FURTADO
:E:ME~DA N. 21"01375-9. (ART. 219)

( 1 Ass. )

'.

E:11ENDA: 21"01375-9 PARECER: PE:LA REJE:tCÁO
SANfINHO FURTADO P11D13
E:l'lE;iDA AD:tT:tVA

Oisposi~ivo emendado: ar~. 219
Acrescen~e-se, ao ar~. 219, do Proje~o de cons~~~u~ção, o

seguin~e parágra~o:
"Ar~. 219 _
§ 4 2 _ t insuscetivel de desapropriação, para ~~ns de re

~()r"1a agrária, o im6ve~ comprovadamen~e produtivo, assim con
sid~rado a~ravés de prova de documen~o ~isca~ corresponden~e a
ven~a de produtor.'

El1ENDAS NÃO DESTACADAS (=O~ PARECER FAVORAVE:L:

EMENOA: 21"00098-3 PARECER: PELA APROVAÇÃO
NJ\80n JÚN:tOR 1"1108
:tnc:Lua-se na Par~e Permanente, como ~ 4 2 do artigo 219, o dis
PDs::i.~ivo abaixo, suprimindo-se, em decorrência ... o a~uaJ. artigo
50 das Disposições Transitoriais:

Art. 219.
S 4 2 _ As glebas de qua~quer Região do Pais usadas para

~:i.nalidades criminosas, apuradas pela au~oridade competente,
serão imedia~amente expropriadas, sem o pagamento de qua~quer

indenização, e destinadas em caráter prioritário aos programas
de re%orma agrária, sem prejuizo das sanções penais ap~icáveis
a seus proprietár~os e responsáveis em qua~quer grau.

EMENOA: 21"01047-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ADEMIR ANDRADE 1"1108
Emenda adi~iva

0~s90sitivo emendado: art. 219
O 3rt. 219 do Subst~tutivo do Projeto de Constituição passa a
vigar acrescido do § 4 2:
.YArt. 219 ••••••••••••••••••••.••••••••••.•.•••••••••.••••••• ,
............................................................ " <
§ 4 2 A União poderá delegar aos Estados e Municipios os as a
tribuições para desapropriação de im6veis rurais, por interes
se social ... para ~ins de re%orma agrária".
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ART:tGO: 220 PARÁGRAFO: 00 ZNC:r:SO: 00 ALíNEA: :te

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.101

DESTAQUE N2: 1.285

TEXTO DA SZSTEMATZ2AÇÃO:

Art. 220. A dec1aração do im6ve1 como de interesse
socia1 para ~ins de reÍorma agrária autoriza a Uniâo a propor
a ação de desapropriação.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 218. O decreto que dec1arar o im6ve1 cemo de in
teresse socia1, para Íins de reÍorma agrária, autoriza a União
a propor a ação de desapropriacão.

Jost CARLOS SABÓZA , 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00908-S. (MODXFZCATZVA AO ART:r:GO 220
DO PROJETO A)

EMENDA: 2P00908-S PARECER: PELA REJEIÇÃO
JOSÉ CARLOS SABÓZA PMDB

Emenda modificativa.
Dispositivo emendado: art. 220, do Projeto A.
Dê-se a seguinte redação ao art. 220 do Projeto ;l
"Art. A dec1aração do im6ve1 como de interesse socia1

para fins de ReÍorma Agrária autoriza a União a propor a ação
de desapropriação.

~ 1 2 Ao juiz caberá decidir no prazo de noventa cias sobre
a imissão da União na posse, sob pena desta operar
automaticamente.

~ 2 2 Na hipótese da Justiça Agrária, em sentença irrecor
r1ve1, entender inexistente requisito necessário ao reconheci
mento da g1eba como passíve1 de desapropriação paza Íins de
ReÍorma Agrária, esta será convertida em indenização paga em
moeda corrente corrigida até a data do eÍetivo pagamE"nto.

~ ~2 são insuscetiveis de desapropriação para Íins de Re
~orma Agrária os pequenos e médios imóveis rurais, deÍinidos
em 1ei, desde que seus proprietários nâo possuam outro im6ve1
rura1.

ALDO ARANTES , 1 Ass. )
APROVAÇÃO DA EMENDA N. 2P01349-0 (ART. 220).

EMENDA: 2P01349-0 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ALDO ARANTES PC DO B

EI1ENDA SUBSTITUT:r:VA
n~~pOSIT:r:vO E~EN~APO: art. 220 e parágraÍos
Dê-se ao art. 220 e seus parágrafos do Projeto ce Consti

tuição a seguinte redação:
"Art. 220 _ A dec1aração do im6ve1 como de intE'resse so

cia1 para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a
ação de desapropriação;

~ 1 2 _ Decretada a desapropriação por interesse socia1, a
União será imitada judicialmente na posse do im6ve1, mediante
o depósito do va10r dec1arado para pagamento do imposto terri
toria1 rura1, em titu10s da divida agrária, limitada a contes
tação a discutir o valor depositado pelO exproprian~e;

i 2 2 _ Ninguém poderá ser proprietário ou possuidor direta
ou indiretamente, de imóvel rura1 de área continua ou descon
tínua, que Ultrapasse as seguintes dimensões:

Z _ qu~nh8ntos hect3~es nos Es~adcs de M~nas C~rais~ ~spi

rito San~o, Rio de ~aneirop São Pau2o, Paraná, Santa C8taria
na; e Rio Grande do Sul;

IZ _ um mil hectares nos Estados do Maranhão, ce~rá, Fiau
i, Rio Grande do Norte, Paraíba, PernambUCO, Alagoas, sergipe y

Eahia, Goiás; Mato ~rosso do SUL e Distrito Federal, salvo aS
regiões de carência de terras ou B popUlação necessi~Bda. onde
prevalecerá a área máxima de quinhentos hectares;

ZZZ um mil e quinhentos bectares nos ~stados do &nBZO~

nas, PBrá~ Rondônia p ~cre, Mato Grosso e nos territórios d~
Roraima e Amapá;

§ 3~ _ o imóvel que ultrapassar as áreas máximas prev~stBs
no pa~ágrB~o anterior ,erá o excede06B desapropriado nos ter
mos deste artigo;

§ 4 9 _ são insusce~iveis de desapropxiaçáo para ~ins d~
re~orma agrária, os im6veis pessoalmen~e explorados pelo
proprieLario com dimBnsáo que não ultk6passe a 500 hectazes na
~egiaõ Norte e a 200 hec~ares no restante do pais.'
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ARTrGO: 220 PAAAGRAFO: 01 rNCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SrSTEI1ATrZAçÃO:

~ 1 2 Cabe à 1ei comp1ementar estabe1ecer procedimento
contraditório especia1~ de rito sumário~ para o processo jUdi-
cia1 de desapropriação. •

PROJETO DO CENTRÃO:

parágra:Eo único. Cabe à J.ei compJ.ementar estabeJ.ecer
procedimento contraditório especia1~ de rito sumário~ para o
processo judicia1 de desapropriação.

( 1 Ass. )469 PLfNro MARTrNS
EMENDA 2P00867-4~ ART. 220~ ~ 1.

EMENDA: 2P00867-4 PARECER: PELA REJErCÃO
PLíNIO MARTrNs PMDE

Redija-se o parágra:Eo 1 2 do artigo 220 do projeto assim:
parágra:fo 1 2 A J.ei disporá, para e:feito da re:forma

agrária~ sobre os processos administrativo e judicia1 de desa
propriação por interesse socia1~ assegurando ao desapropriando
ampJ.a de:fesa e ao desapropriante o direito à imissão na posse
do imóveJ. tão 10go haje o depósito prévio do va10r da indeni
zação em titu10s de divida agrária.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

ARTrGO: 220 PAAAGM1"'O: 02 rNcrso: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:r;STEI1ATrZACÃO,:

~ 2 2 são ~n6uscetiveis de desapropriação para :fins de
re:Eorma agrária os pequenos e médios imóveis rurais, de:finidos
em 1ei~ desde que seus proprietários não possuam outro im6ve1
rura1.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 52 são insusceptiveis de desapropriação para :fins
de re:Eorma agrária~ nos termos da 1ei:

r - Os pequenos e médios imóveis rurais~ desde que
seu proprietário não possua outro;

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1..980 I.UIZ FRE:r:RE ( 1. Ass. )
APROVAÇÃO DO ~ 2. 00 ART. 220 00 PROJ. EM
elUESTrTurçÁo AO ~ 5. E SEUS rNCrSOS~ 00 ART. 217
DO SUBST:r:TUTJ:vO 2P020~3-7.

DESTAQUE N2: 1.659 v:r:RGfLIO Tf>..vORA ( 1. Ass. )
EMENDA N. 2P01985-2, DE AUTORJ:A DO CONST:r:TUJ:NTE
C;ARLOS VIRGíL:r:O, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO ~ 2. DO
J~RT. 220 00 PROJETO DE CONST:r:TUJ:CAO (A).

EMENDA: 2P01986-2 PARECER: PELA APROVACÃO
C:ARLOS VIRGÍLIO i'>DS

EI1ENDA 110DrFrCATJ:VA
DISPOS:r:TXVO EMENDADO
Dé-se a seguinte redação ao parágra:fo 2 2 do artigo 220:
parágra:Eo segundo: São insuscetíveis de desapropriação

para :fins de re:forma agrária, a1ém dos imóveis rurais que a
tendem aos requisitos dos incisos do parágra:fo único do artigo
218 os pequenos e médios imóveis rurais; de:Einidos em 1ei~ cu
jos propritários não possuam outro imóve1 rura1.
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ARTIGO: 220 PARÁGRAFO: 0 ~ J:NCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÃC:

7EXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DA SJ:STEMATJ:ZACÁO

PROJETO DO CENTRÃO:

XI - A propriedade produtiva;

XXX - a parte produtiva da propriedade, 1imitada,
r~ste caso, a desapropriação, ao máximo de setenta e cinco por
cento da área tota1, se assim desejar o proprietário.

DESTAQUE E EMENDAS ADXTJ:VAS

415 l':ENDES CANALE ( 1 Ass. )
I'i1ENDA 21"01575-0 (ADXT:l:VA DE PARAGRAFO)

EMENDA: 21"01575-0 PARECER: PELA REJEJ:CÃO
~ENDES CANALE PMDE

Xnclua-se os seguintes parágra~os ao art. 220 _ capitu10
Z:l:X Da Politica Agricola e Fundiária e da Re~orma Agrária.

~ 1 Q A declaração do imóvel como de interesse socia1, para
os xins do presente artigo, será procedido por Comissão Espe
cial Estadua1, que a lei estabelecerá, da qual ~arão parte,
Obrigatoriamente, representantes das classes sindicais rurais,
ae proprietários e de trabalhadores no campo.

~ 2 2 A deClaração de interesse social, para os exeitos de
c.ue tra1:a este artigo, caberá, em grau de recursos administra
tivo, à parte a ser expropriada, pedido xundamentado de revi
~ão da deClaração de interesse social, dentro de cinco dias da
PUblicação do ato declaratório, perante Comissão de Revisão
~stadual que a lei instituirá.

S 3~ A Comissão de q~e trata o parágraxo anterior terá o
~'razo de quinze dias, :lmprorrogáveis, a contar da entrada da
~nterposição do recurso, para apreciar o pedidO, xindo O qual,
r.ão havendO manixestação a União promoverá a ação de desapro
~riação respectiva, calcada na decisão inic:lal da Comissão Es
pecial Estadual.

DESTAQUES:

DESTAQUE Nº:
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ARTXGO: 221 PARÁGRAl"'O: e,,' :l:NCJ:SO: ee ALíNEA: :I:

TEXTO DA SZSTEMATZZAÇÃO:

Art. 221. A a~ienação ou concessão, a qu~~quer titu
~o, de terras pQb~icas com área superior a quinhen~os hectares
a uma s6 pessoa ~isica ou juridica~ ainda que por interposta
pessoa~ dependerá de prévia aprovação do congresso Naciona~.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 219. A a~ienação ou concessão, a qua~quer ti tu
~C)~ de terras pQb~icas com áreas superior a cinco 1.Ii~ hectares
a uma s6 pessoa ~isica ou juridica, ainda que" PO] interposta
pessoa, dependerá de prévia aprovação do Senado l"'e('era~.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.736 JOS~ LJ:NS ( 22e Ass. )
VOTAÇÃO EM SEPARADO DO ART. 221~ DO PROJETO DE
C(>NSTJ:TUJ:CÃO (A) DA COMJ:SSÃO DE SJ:STEMATJ:ZACÃO.

DESTAQUE N2: 965 NYDER BARBOSA ( '1 Ass. )
EMENDA N. 2pe1973-1. (ART. 221)

EMENDA: 2P01973-'1 PARECER: PELA REJEXÇÃO
El;:NITO GAMA Pl"'L

Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Artigo 221
Dê-se a seguinte redação à integra do artigo 221 do Proje

to de Constituição~ da Comissão de Sistematização:
Art. 221 _ A a~ienação ou concessão, a qua~quer titu~o, de

terras pQb~icas com área superior a cinco mi~ hectares a uma
s6 pessoa ~isica ou juridica, ainda que por interpnsta pessoa,
dependerá de prévia aprovação do Senado F'edera~.

~ 1 2 _ Excetuam-se do disposto no "caput" des"te artigo as
a~ienações ou concessões para :fins de re~orma agrá:"ia, ou para
cooperativas agrico~as.

~ 2 2 _ A destinação das terras pQb~icas e devo~utas será
compatibi~izada com o Plano naciona~ de re~orma agrária.

DESTAQUE N2: 999 EENJ:TO GAMA ( '1 Ass. )
EMENDA 2P0'1973-1 (ARTJ:GO 221)

EMENDA: 2P01973-1 PARECER: PELA REJEJ:ÇÁO
SENJ:TO GAMA PFL

Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Artigo 221
Dê-se a seguinte redação à integra do artigo 2~1 do Proje

to de constituição, da Comissão de Sistematização:
Art. 221 _ A a~ienação ou concessão, a qua~quer titu10, de

terras PÚb~icas com área superior a cinco mi~ hectares a uma
s6 pessoa ~isica ou juridica, ainda que por interp0sta pessoa,
dependerá de prévia aprovação dO Senado l"'edera~.

~ 1 2 _ Excetuam-se do disposto no "caput n des"te artigo as
alienações ou concessões para :fins de re:forma agrár.ia. ou para
cooperativas agrico~as.

~ 2 2 _ A destinação das terras pQb~icas e devo~utas será
compatibilizada com o Plano naciona~ de re:forma agrária.

( :1 Ass. )
SUESTXTtiXCÁO AO
DA EMENDA N.

1.809 PLíNIO ARRUDA SAMPAJ:O
APROVACÃO DA EMENDA 2P01234-5~ ZM
ART. 22~ DO PROJETO ~ AO ART. 219
2F02e l13 - 1 <

EI1E:NOA: 2P01234-S r->ARE:CE:R: PEL.A F:E:.JEXÇJ;o
fê"1.h!J:c ,,,ttr-:UDA SlIl1i'>lIrO PT

Pe-se nova r~dação ao artigc 221 do Projeto d~ Constitui
ção da Comissão de Síst=ma~izaçâo:

"~=t. 221 _ ~ a11enacêo ou c~ncessão~ B qualquer ~~~Ul0,

de terras públicas ou aevD1ut~s a uma s6 pe.soa ~~cica ou ju
Eidica de 6ireito prívado~ minds que por in~Erp~sta pessoa,
!1ca 1iwi~aóa a três m11 hectares, dependendo da aprovacão
prévia O~ Congresso Hac~onal toda a1iEnação ou con~Essâo SUPE
rior B quinhentos hectares.

§ 1 2 _ Excetuam-se do disposto neste artigo as alienações
ou concessões a cooperativas de produção originéri~s do pro
cesso de re:forma agrêria.

~ 2 2 _ As alienações e co~cessões, bem como a destinação
das terras púb~icas e devo~utas, serão necessarLamente previs
1:as e compatibilizadas com o p~ano nacional de re:forma
C',grária.

DESTAQUE NQ: 5:15 Jost l"'OGACA ( 1. Ass. )
.lIPROVACÃO DO CAPUT DO ART. 221. 00 PROJETO.
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DESTAQUE N2: 1.859 ADEMIR ANDRADE ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO DO CAPUT DO ART. 221 DO PROJETO PARA
SUBSTITUIR O ART. 219? DA EMENDA 2P02043-1? NO
CASO DE SUA APROVAÇÃO.

EUCLIDES SCALCO ( 1 Ass. )
APROVAÇÃO EXPRESSÃO 'QUINHENTOS HECTARES' DO CAPUT
DO ART. 221? EM SUSST. EXPRESSÃO 'CINCO MIL
HECTARES' DO ART. 219 DO SUBST.2P02043-7.

( 1 Ass. )206 ASDRUBAL BENTES
EMENDA 2P00334-6? ART. 221.

EMENDA: 2P00334-6 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ASDRUBAL BENTES PMDB

Modixica-se O Art. 221? do projeto de constituição? que
passa a ter a seguinte redação:

NOVA REDAÇÃO: Art. 221 _ A a~ienação ou concessão? a qua~
quer titu~o? de terras PÚb~icas a uma s6 pessoa xisica ou ju
ridica? ainda que por interposta pessoa? dependerá de prévia
autorização do Congresso Naciiona1 quando suas dimensões xorem
superiores a: _

I. 3.000 hectares na área da SUDAM.
II. 2.000 hectares na área da SUDECO.
XII. 1.000 hectares na área da SUDENE.

IV. 500 hectares no restante do Pais.

...

( 1 Ass. )DOMINGOS JUVENIL
EMENDA N. 2P01104-7. (ART. 221)

EMENDA: 2P01104-7 PARECER: PELA REJEIÇÃO
DOMINGOS JUVENIL PMDB
Dá-se nova redação ao "caput" do Art. 221 do Projeto de Cons
tituição e seu parágraxo 1~? mantida a redação do parágraxo
2 2? a seguoir:
Art. 221 A a~ienação ou concessão? a qua~quer titu~o? de
terras púb~icas com área superior a dois mi1 hectares a uma s6
pessoa xísica ou jurídica? ainda que por interposta pessoa?
dependerá de prévia aprovação do Senado Federa1.
§ 1 2 - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo a~iena
ções ou concessões para xins de rexorma agrária.

( 1 Ass. )LEZIO SATHLER
EMENDA N. 2P00334-6. (ART. 221)

EMENDA: 2P00334-6 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ASDRUBAL SENTES PMDS

Modixica-se o Art. 221? do projeto de Constituição? que
passa a ter a seguinte redação:

NOVA REDAÇÃO: Art. 221 _ A a~ienação ou concessão? a qua~
quer titu~o? de terras púb~icas a uma s6 pessoa xisica ou ju
rídiça? ainda que por interposta pessoa? dependerá de prévia
autorização dO Congresso Naciiona~ quando suas dimensões xorem
superiores a: _

I. 3.000 hectares na área da SUDAM.
ZZ. 2.000 hectares na área da SUDECO.
ZZZ. 1.000 hectares na área da SUDENE.

ZV. 500 hectares no restante do Pais.

ARTIGO: 221
".

PARfl.GRAFO: 01 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATZZAcÃO:

§ 1 2 Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo
as cooperativas de prOdução originárias do processo de rexorma
agrária.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1 2 Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo
as a~ienações ou concessões para xins de re%orma agrária? ou
para cooperativas agrico~as.
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DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2.041 MÂR%O COVAS ( 192 Ass. )
VOTACÃO EM SEPARADO DO ART. 219 J .§ 1' J DA EMENDA
2]:>02043-7.

ART%GO: 221 PAAAGRAFO: 02 :rNC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:rSTEMAT%ZA;ÃO:

§ 2 2 A des~inacão das ~erras pÚb1icas e devo1u~as
será compa~ibi1izada com o p1ano naciona1 de re:forma agrária.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 A des~inação das ~erras púb1icas e devo1u~as
será compa~ibi1izada com o p1ano naciona1 de re:forma agrária.



ASSEME~É~A NAC~ONA~ CONSTXTU~NTE

RE~AC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM~SSÃO DE S~STEMAT~ZAÇÃO

PÁG:tNA: 77

TíTU~O: 07 CAPíTU~O: 03 SEÇÃO: 00 SUESEÇÃO: 00

ART~GO: 222 PARÁGRA1"O: 00 ~NC~SO: 00 A~íNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

Art. 222. Os benexiciários da distribui cão de im6veis
rurais pe1a rexorma agrária receberão titu10s de domínio ou de
concessão de uso~ inegociáveis pe10 prazo de dez anos.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 220. Os benexiciários da distribuição de im6veis
rurais pe1a rexorma agrária receberão titu10S dE dominio ou de
concessão de uso~ inegociáveis pe10 prazo de dez anos.

)( 1 Ass.417 MENDES CANA~E

EMENDA 2P01575-1~ ART. 222.

EMENDA: 2P01575-1 PARECER: PE~A APROVAÇÃO
MENDES CANA~E PMDE

Acrescenta ao art. 222 _ Capitu10 XXX _ Da ?01itica Agri
c01a e 1"undiária e da Rezorma Agrária~ os seguintes parágraxos
e dá nova redação.

Art. 222. Os benxiciários da distribuição de im6veis ru
rais peJ.a rexorma agrária receberão ti tu10s prov'isórios de do
minio ou de concessão de uso~ inegociáveis pe10 prazo de dez
anos.

§ 1 2 1"indo o prazo estipuJ.ado neste artigo e verixicada a
uti1ização da área para a xinaJ.idade atribuida~ será expedido
o tituJ.o dezinitivo de dominio ou de concessão de uso.

§ 2 Q OS titu10s provis6rios de que trata este artigo so
mente serão transxeriveis causa mortis.

§ 3 2 o parágrazo único dO projeto passa a ser o parágrazo
terceiro deste artigo.

DESTAQUES:

DESTAQUE NS!:

( 1 Ass. )RUY NEDE~

EMENDA N. 2P00508-0 (ART. 222).

EMENDA: 2P00508-0 PARECER: PE~A REJEXÇÃO
RUY NEDE~ PMDS

EMENDA SUBSTITUTIVA
D:tSPOSXT:tVO EMENDADO: Artigo 222
Dê-se a seguinte redação ao Art. 222:
Art. 222 _ Os J.atizúndios desapropriadOS ~ar zins de re

xorma agrária serão distribuidoS e expJ.orados de xorma coope
rativa ou c01etiva e os processos de c010nização~ com distri
buição individua1~ nos termos da 1ei.

parágrazo Único _ Fica assegurado ao produtor rura1 o di
reito ao zinanciamento de até 25 (vinte e cinco) hectares~ nos
termos da 1ei.

( 1 AsS. ;.JOSÉ R~CHA
EMENDA 2P01575-1 (ART. 222).

EMENDA: 2P01575-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
MENDES CANA~E PMDS

Acrescenta ao art. 222 _ Capitu10 :t~I _ Da Po1itica Agri
co1a e 1"undiária e da Rexorma Agrária~ os seguintes parágraxos
e dá nova redação.

Art. 222.. Os ben:E1ciários da éistr~buicão de i\r-6ve:'z r.11
rais peJ.a rezorma agrária receberão tituJ.os provisórios de do
minio ou de concessão de uso~ inegociáveis peJo prazo de dez
anos.

§ 1 2 Findo o prazo estipuJ.ado neste artigo e verizicada a
uti1ização da área para a zinaJ.idade atribuida~ será expedido
o titu10 de~initivo de dominio ou de concessão ~e uso.

§ 2 2 Os titu10s provisórios de que trata ~ste artigo so
mente serão transxerive1s causa mortis.

§ 3 2 o parágraxo único do projeto passa a ser o parágrazo
terceiro deste artigo.

DESTAQUE N2: 554 PAU~O ROSERTO ( 1 AsS. )
EMENDA N. 2P01108-0. (ART. 222)

EMENDA: 2P01108-0 PARECER: PELA REJE:tÇÃO
PAU~O ROSERTO PMDS
O "caput" do Art. 222 do Projeto de constituicãc passa a ter a
seguinte redação, mantido o seu parágrazo Único:
Art. 222 - Os beneziciários da distribuição de imóveis rurais
pe1a rezorma agrária receberão titu10s de donlinio ou de con
cessão de uso, inegociáve1 pelo prazo minimo de cinco anos.



ASSE11BL.É:rA liAC:tONAL. CONST:rTU:CNTE

REL.AC:rOliAl1EliTO DAS E11ENDAS C011 O PROJETO DA CO:1:rSSÃO DE S:rSTE:l1AT:rZACÃO

TíTUL.O: 07 CAPíTUL.O: 03 SECÃO: 00 SUBSECÃO: 00

PÁG:rliA: 78
/.'........

ART:rGO: 222 PAAAGRAl"O: UN :l:NC:rSO: 00 AL.íNEA: :I:

TEXTO DA S:rSTEl1AT:rZACÁO:

Parágra:Eo ún1.co. O 1:f1:u~o de domfn1.o e a concessão de
uso serão con:Eer1.dos ao homem ou à mU~her~ ou a ambos~ :i.nde
pendentemen1:e do estado c:i.v:i.~.

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágra:Eo único. O 1:ftu~o de domfnio e a concessão de
uso serão con:Eer:i.dos ao homem ou à mu~her~ ou a ambos~ inde
pendentemente do estado c1.v:i.~~ nos termos e condições prev:i.s
1:05 em ~e:i..



ASSEMSLtXA NACZONAL CONSTXTUXNTE

RELACZONAMENTO DAS EMENOAS COM O PRO~ETO DA COMZSSÁO DE SXSTEMATZZAÇÃO

PÁGINA: 79

TíTULO: fã7 CAPíTULO: fã3 SEÇÃO: fã0 SUSSEÇÃO: 00

ARTZGO: 223 PARÁGRAro: 00 :tNC:tSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:tSTEMATXZAÇÃO:

Ar~. 223. O p1ano naciona1 de desenvo1vimento
agrário~ de execução p1urianua1, eng10bará simu1taneamente as
ações de Po1~tica agrico1a~ po1~tica agrária e re~orma
agrária.

PROJETO DO CENTRÃC:

§ 1 2 O p1ano naciona1 de desenvo1vimento agrário~ de
execução P1urianua1~ compatibi1izará as ações de po1~tica a
grico1a~ Po1~tica agrária e re~orma agrária.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 1.081 ALYSSON PAUL:tNELLX
SUPRESSÃO DO ART. 223 DO PROJETO DE
CONST:tTUZCÃO (A)

( 1 Ass. )

( 1 Ass. )97'-' Luís EDUARDO
EMENDA N. 2P01787-8. (ART. 223)

EMENDA: 2P01787-8 PARECER: PELA REJEXÇÃO
ALYSSON PAUL:tNELL:t PFL
Emenda Subititutiva

Dispositivo Emendado: Artigo 221
Dê-se a segu~nte redação à ~ntegra do artigo 221 do Proje

to de Constituição~ da Comissão de Sistematização:
Art. 221 _ A po1~tica agr~C01a será p1anejada e executada

com a participação e~etiva dos setores de produção~ comercia
1ização~ armazenamento e transportes~ 1evando em conta instru
mentos crediticios e ~iscais~ bem como a prestação de assis
tência técnica e incentivo à tecno1ogia e à pesquisa da 1ei.

§ 1 2 _ O p1ano naciona1 de desenvo1vimento agrário, de e
xecução p1urianua1~ compatibi1izará as ações de po1itica agr~

co1a~ po1~tica agrária e re~orma agrária.
§ 2 2 _ A Po1itica de participação de cooperativas em as

sentamentos rurais será de%inido em 1ei.
§ 3 2 _ cumpri ao Poder Púb1ico promover Po1~ticas adequa

dasde est~mu1o~ assisténcia técnica~ extensão rura1~ seguro
agr~co1a~ cooperativismo~ co1onização e crédito %undiário~ bem
como de desenvo1ví~nto e %inanciamento para a atividade
agropecuária~ agroindustria1~ pesqueira e %1oresta1.

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 24~ HERMES ZANETX ( 1 Ass. )
EMENDA 2P019218~ PARAGRAFO UNXCO~ ART. 223.

EMENDA: 2P01921-8 PARECER: PELA RE~EZÇÃO
HERMES ZANETX PMDS

Acrescente-se Parágra~o único ao art. 223:
nA Po1itica FUndiária e a Re%orma Agrária terão como um

dos seus objetivos %undamentais assegurar a todo o traba1hador
rura1 o acesso à propriedade na %orma individua1~ cooperativa,
condomina1~ comunitária~ co1etiva ou mista para o desenvo1vi
mento de suas atividades."



ASSE:~l.t:l:A HACXOHAl. COHST:tTU:UITE:

~E:LACXOHAME:HTO DAS E:MEHDAS COM O P~OJE:TO DA COMXSSÃO DE: SXSTE:MATXZACÃO

pAG:r:HA: 80

TíTUl.O: 07 CAPíTULO: 03 SE:çÃO: 00 SUBSE:ÇÃO: 00

A~T:r:GO: 224 PARJí.G~FO: 0~ :r:HC:r:SO: 00 ALíHE:A: li:

TE:XTO DA SXSTE:MAT:r:ZAÇÃOr.

Art. 224. A J.ei J.imitarâ a aquisiçãc' ou arrendamento
dH propriedade ruraJ. por pessoas :físicas ou juridicas
e!.trangeiras.

P~OJETO 00 CEHT~O:

Art. 222. A J.ei reguJ.arâ a aquisição ou arrendamento
de propriedade ruraJ. por pessoa :físicn ou juridica
e~>trangeira•

DE:STAQUE:S:
---~~~

DE:STAQUE: 2'12 : 1.S6~~ AOE:M:r:~ AHD~OE: ( 1 Ass. )
Al:>~OVAÇÃO 00 A~T. 224 00 P~OJE:TO, E:M SUBST:r:TU;;:ÇÃO
AO A~T. 222 DA EME:HOA 2P02043-1, 2'10 CASO DE: SUA
AI:>~OVAÇÃO •

c 1 Ass. )553 PAULO ROBERTO
E~EHDA N. 2P01107-1. (A~T. 224)

E:MEHDA: 2P01i07-1 PARECE:R: PELA REJE::r:ÇÃO
PAULO ROBERTO PMDB
Dá nova redação ao Art. 224 e seu parágra:fo Único, a seguir:
A.~t. 224 - A J.ei J.imitará a aquisição e tran~:ferência dos po
deres inerentes ao domínio sobre im6veis rurais por pessoas
:fisicas ou juridicas estrangeiras.
Parágra:fo Único - A aquisição de imóvel ruraJ. por pessoa jurí
dica estrangeira dependerá de autorização do Senado FederaJ..

DE:STAQUE: H2:

DESTAQUE: N2: 649 XVO VANDE:~L:r:NDE: ( 1 Ass. )
AP~OVAÇÁO DA EMENDA N. 2P00243-9. (ARTIGO 224)

EME:NDA: 2P00243-9 PARECE:R: PELA REJEXCÃO
XVO VANDERLXNDE PMDB

Emenda Substitutiva
Apresenta-se a seguinte emenda ao te:x:-,';o do art. 224 do

Projeto de Constituição da Comissão de Sisternatização com o
seguintes texto.

Art. 224 _ "A l.ei permitirá a aquisição ou arrendamento da
propriedade rural por pessoas :físicas ou jurídicas nacionais e
estrangeiras, :f:ixando um tamanho máximo de prClpr:iedade.··

DESTAGUE: HQ: 940 OTTOMA~ PXNTO ( 1 Ass )
EMEN~A N. 2P00513-6. (ART. 224)

E:MENDA: 2P00513-6 PARE:CER: PELA REJEXCÃO
OTTOMAR PINTO PTS

Texto atual:
"Art. 224 _ A lei limitará a aquisição Ol! arrendamento de

propriedade rural por pessoas :fisicas ou juridicas
estrange:iras.

parágra:fo Único _ A aquisição de imóvel rural por pessoa
jurídica estrangeira depende de autorizaç~o do Congresso
Nac:ional."

Texto proposta:
"Art. 224 _ A aquisição de imóvel rura:. por estrangeiro

:fica restrita às pessoas :fisicas estrangeiran residentes no
Brasil e às pessoas juridicas estrangeiras a;ltorizadas a :fun
cionar no Pais, observadas, em ambas as hipóteses, as condi
ções, limitações e demais exigências prevista~ em lei.

parágra:fo Único _ A aqUisição de imóvel fural, por pessoa
juridica estrangeira autorizada a :funcionar no Pais, depende
de permissão do Congresso Nacional."

ARTXGO: 224 PARÁG~FO: UN XNCXSO: 00 ALíNEA: )I:

TE:XTO DA SISTE11ATIZAcÃe,:

parágra:fo único. A aquisição de imóvel rural por pes
soa juridica estrangeira depende de autorizaç&o do Congresso
Nacional.



ASSEMBLtXA NACXONAL CONSTXTUXNTE

RELACXONA11ENTO DAS EMENDAS COM ~ PRO~ETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

pAGINA: 81

TíTULO: 07 CAPíTULO: 03 SEÇÃO: 00 SUBSEÇÃO: 00

PRO~CTO DO CENTRÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PRO~ETO DO CENTRÃO

de em-

( 1 Ass. )
224, PARAGRAFO UNICO.

REJEIÇÃO
PMDB

III, Artigo 2224, substitua-se o

TADEU FRANÇA
EMENDA 2P00116-5, ART.

485

2P00116-5 PARECER: PELA
TADEU FRANÇA

No Titu10 VII, Capo
Parágra~o Único por:

Art. 224 _
Parágra~o Único _ Não se admitirá propriedade rura1

presas de capita1 estrangeiro ou a e1as associado.

EMENDA:

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE E EMENDAS ADITIVAS

286 BOCAYUVA CUNHA ( 1 Ass. )
EMENDA 2P01633-2 (ADITIVA DE PARAGRAFO)

EMENDA: 2P01633-2 PARECER: PELA RE~EXÇÃO
BOCAYUVA CUNHA PDT

Acrescente-se parágra~o ao artigo 224, com a seguinte
redaçáo:

"§ 2 2 _ A União terá direito de pre~ência para a aquisi
ção, em igUa1dade de condições, de áreas rurais cuja extensão
será determinada em 1ei.

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 2.217 ROBERTO D AVXLA ( 1 Ass. )
EMENDA 2P01633-2 (ADXTIVA DE PARAGRAFO)

EMENDA: 2P01633-2 PARECER: PELA RE~EXÇÃO
EOCAYUVA CUNHA PDT

Acrescente-se parágra~o ao artigo 224, com a seguinte
redação:

"i 2 2 _ A União terá direito de pre~ência para a aquisi
ção, em igUa1dade de condições, de áreas rurais cuja extensão
será determinada em 1ei.
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RELACIONA11ENTO DAS E~NDAS C:011 O PROJETO DA COM:tSSÃO DE SISTE11ATI2AÇÃO

82

TíTULO: 07

ARTIGO: 225

CAPíT\.·LO: 03 SEÇÃO: 00 SUaSEçÃO: 00

INCISO: 00 ALíNEA: *

Art. 225. A ~ei estabe~ecerá po~itica habitaciona~
para o trabal.hador rural. com o objetivo de garantir-l.he digni
dade de vida e propiciar-1he a ~ixação no meio onde vive.

PROJETO DO CENTnÃO:

Art. 223. A 1ei estabel.ecerá Po1itica habitaciona~

para o traba~hador rural..

ART:tGO: 225 :tNCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEl1/,T:t2AÇÃO:

Parágra~o único. A po~itica de participação de coope
.~ativas em assentamentos~ assisténcia técnica e crediticia~
organização da produção~ comercial.ização~ distribuição e in
dustria~ização será de~inida em l.ei.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 A po~itica de partiCipação de cooperativas em
assentamentos rurais será de~inido em ~ei.

DESTAGUES:

DESTAGUE 1'12 : 1.960 M~RCIO LACERDA ( 1 Ass. )
APROVACÃO DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 225 DO PROJE
TO~ EM SUBSTITUIÇÃO AO § 2 DO ART. 223 DO SUBSTI
TUTIVO 2P02043-1. '

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

=~~~OA: 2P00536-S PA~ECER: PELA AP~OVAÇÃO
MAURO BORGES PDC

Dê-se ao Artigo 225 do SUbstitutivo a seguinte redação:
"Art. 225 _ A lei estabe1ecerá pOl.itica habitacional para

O trabalhador rural com o objetivo de garantir-lhe dignidade
de vida e propiciar-lhe a :ixação no meio onde vive~ pre:eren
cial.mente com os assentamentos em núcl.eos comunitarios~ tipo
agrovila •••



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TíTULO: 07 CAPíTULO: 03 SEÇÃO: 00 SUBSEÇÃO: 00

83

ARTIGO: 226 PARÂGRAFO: 00 INCISO: 00 ALíNEA: :t:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 226. cumpre ao Poder Público promover políticas
adequadas de estímulo, assistência técnica, desenvolvimento e
~inanciamento para a atividade agrícola, agroindustrial,
pecuária e pesqueira.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 3 2 Cumpre ao Poder Público prom~ver pOlíticas ade
quadas de estimulo, assistência técnica, extensão rural, segu
ro agrícola, cooperativismo, COlonização e crédito ~undiário,

bem como de desenvolvimento e ~inanciamento para a atividade
agropecuária, agroindustrial, pesqueira e ~Lorestal.

( ~ A'Ss. )VICENTE BOGO
EMENDA 2P00434-2 (ARTIGO 226)

EMENDA: 2P00434-2 PARECER: PELA APROVAÇÃO
VICENTE BOGO PMDE
Emenda substitutiva
Dispositivo emendado: art. 226, do Projeto ~

Substitua-se o texto do art. 226, do projeto A, pela seguinte
redação:
"Art. 226 _ Cumpre ao Poder pÚblico, com a participação e:feti
va do setor prOdutivo, promover planos plurianuais de Política
agrícola, pecuária e pesqueira, voltados ao desenVOlvimento
rural, à prOdução de alimentos e ao atendimento prioritário
das necessidades do mercado interno, assegurando, na :forma da
lei:
a) preços mínimos justos e garantia de comercializçaão;
b) instrumentos creditícios para custeio e investimentos, ga
rantindo crédito rural integral aos pequenos prOdutores;
c) prestação de assistência técnica, extensão rural, incentin
vo à pesquisa e à tecnologia adequadas;
d) estímulo ao transporte e ao armazenament~ da prOdução;
e) seguro agrícola para a cobertura dOS prejuízos provocados
por adversidades climáticas."

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: ~.00~

DESTAQUE N2: 1.320 RAUL FERRAZ ( 15 Ass. )
EMENDA 2P0045S-0 ( ADITIVA DE ARTIGO ).

EMENDA: 2P00458-0 PARECER: PELA REJEIÇÃO
RAUL FERRAZ PMDE

Acrescente onde couber na Seçáo IV Capitulo VII dO Titulo
III (A) o seguinte artigo:

"Art. _ Os Juros para a atividade agropecuária nas di:fe
rentes regiões serão :fixados proporcionalmente ao índice de
produtividade média a:ferido por ,órgão o:ficiãl.

( 1. Ass. )DARCY DEITOS
EMENDA N. 2P00638-S (ART. 226).

EMENDA: 2P00638-S PARECER: PELA REJEIÇÃO
DARCY DEI TOS P11DE

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 226 do ProjeT.o de co~s~ituição

Acrescente-se parágra:fo ao Art. 226:
"Ar~. 226 _ ••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••..••••• o

~ ~g =A'p~iiti~~'~~;i~~i~'~~;ã'p;~~~;id~'P~;'6;g~~'p~;~~:
nente, composto por representantes do Ministério da Agricultu
ra, dd congresso Naci~nal, dos Produtores e dos Trabalhadores
Rurais".

DESTAQUE N2: 1.290

ARTIGO: 226. PAAAGRAF"O: UN INC:J:SO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

parágra~o único. A política agríCOla será Planejada e
executada com a participação e:fetiva dos setores de prOdução,
comercialização, armazenamento e transporte3, levandO em conta
instrumentos creditícios e :fiscais, bem como a prestação de
assisténcia técnica e incentivo à tecnologia e à pesquisa, na
:forma da lei.



ASSEMSL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

TíTULO: 07 CAPíTULO: 03 SECÃO: 00 SUSSECÃO: 00

PROJETO DO CENTRÃO:

PÁGINA: 84

Art. 221. A P01itica agric01a será P1anejada e execu
~ada com a participação exetiva dos setores de produção~ co
mercia1ização~ armazenamento e transportes~ 1evando em conta
instrumentos creditícios e xiscais~ bem como a prestação de
assistência técnica e incentivo ~ tecno1ogia e ~ pesquisa~ na
xorma da 1ei. .

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER ~AVORAVEL:

EMENDA: 2P000B9-4 PARECER: PELA APROVACÃO
A~FONSO CAMARGO PTS

Emenda Modixicativa
Ao artigo 225 do projeto de Constituição (A) da Comissão

de Sistematização dê-se a seguinte redação:
Art. 225 _ Cumpre do Poder Púb1ico promover p01iticas ade

quadas de estímu10s~ assistência técnica~ desenv01vimento~ xi
nanciamento e seguro para a atividade agrico1a~ agroindUs
~ria1? pecuária e pesqueira.

EMENDA: 2P00549-7 PARECER: PELA APROVACÃO
XVO LECH PMDS
EMENDA INDIVIDUAL

substitui o t€~O do atua1 artigo 225 do Projeto de Cons
tituição da Comlssao de Sistematização pe10 da seguinte
,l-edação:

"Art. 225. cumpre ao Poder Púb1ico promover p01iticas ade
quadas de estimu10~ assistência técnica~ desenvo1vime~-? ~ %1
nanciamento para a agricu1tura~ agroindústria~ pecuária e pes
ca~ garantindo preço mínimo necessário para cobrir os custos
de producão e manutencão dessas atividades."

EMENDA: 2P0110S-S PARECER: PELA APROVACÃO
J~MILCA:R MORE:tRA PMDB
J)á nova redação ao "caput"" do Art. 226 do Projeto de Consti
-tuiçâo ~ a seguir:
J~rt. 226 - Cumpre ao Poder Púb1ico promover Po1iticas adquadas
c1e estimu1o, assistência técnica, desenvo1vimento, xinancia
mento e seguro para atividade agrico1a, agroindustria1,
pecuâria, pesqueira e xlorestal.



ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENpAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

PÁGINA: 85

TíTULO: 07

ARTIGO: 227

CAP1:TULO: 03

PAAAGRAFO: 00

SEÇÃO: 00 SUBSEÇÃO: 00

INCISG: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTeMATIZAÇÃO:

Art. 227. O trabalhador ou trabalhadora; não
proprietário de imóvel rural ou urbano, que ocupe por cinco
anos ininterruptos, sem oposição, área de terra não superior a
cinqüenta hectares; tornando-a produtiva por seu trabalho ou
de sua %amilia e tendo nela moradia; adquirir-lhe-á o dominio.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 224. O trabalhador ou trabalhadora, não
proprietário de imóvel rural ou urbano, que ocupe como seu por
cinco anos ininterruptos; sem oposição; nem reconhecimento de
dominio alheio, área de terra não superior a cinqüenta hecta
res, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua ~amilia e
tendo nela sua moradia; adquirir-lhe-á a propriedade mediante
sentença declaratória devidamente transcrita.

DESTAQUES:

DESTAQUE NQ: 2.125

DESTAQUE N2: 2.266

MÁRIO COVAS ( 189 Ass. )
VOTACÃO EM SEPARADO DO ART. 224 DA EMENDA
2P02043-7 DAS EXPRESSÕES 'MEDIANTE SENTENCA
DECLARATORIA DEVIDAMENTE TRANSCRITA' DO PROJETO.

".
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TíTULO: 07 CAPíTULO: 03 SEçAo: 00 SUBSEÇÃO: 00

PÁG:tNA: 86

DESTAQUE E EMENDAS ADITXVAS

DESTAQUES:

OESTAQ(11::: Nl2: 2 POMPEU DE SOUZA ( i Ass. )
A VOTAÇÃO DA E11ENDA POPULAR PE000130. (AL,XTXVA DE
ARTJ:GO).

EMENDA: 13462 PARECER:
1. Inc1ui? onde couber? no capitu10 X (Dos Principios Ge

rais, Da intervenção do Estado? 00 Regime de propriedade do
Sub-S010 e da Atividade Econômica), do Titu10 VXII (Da Ordem
~conômica e Financeira), o artigo aba~xo~ com a seguinte
.redação:

"Art. Toda a organização da (.rdem econômica deve
%undamentar-se no reconhecimento da primc·zia do traba1ho sobre
o capita1. A 1ei assegurará a prioriClade da remuneração do
traba1ho sobre a remuneração do capita1, especixicada aqUe1a
pe10 atendimento das necessidades básica~ do traba1hador e dos
seus encargos :fami1iares~"

2.Acrescenta~ onde couber? ao Capitu10 II (Da Po1itica
Agrico1a), Fundiária e da Re%orma Agráriê,), do Titu10 VIII (Da
Ordem Econômica e Financeira), o seguin',:e artigo e parágraxo :

"Art. - Ao direito de propriedade df~ im6ve1 rura1 corres
ponde uma Obrigação socia1.

Parágra:fo Único - O im6ve1 rura1 ~ue não corresponder à
Obrigaçâo socia1 será arrecadado mediante a ap1icação dos ins
titutos da perda sumária e da desaproprii~ção por interesse so
cia1 para %ins de re:forma agrária."

( l Ass. )337 JOÃO DA MATA
EMENDA 2P01496-8? TXTULO VXI.

EMENDA: 2P01496-B PARECER: PELA REJEIÇÃO
JOÃO DA MATA PFL

X - Xnc~ua-se no cap~tu10 XXX do T~tu10 VXX do Projeto de
Constituição da Com~ssão de Sistematizaç~o o seguinte Artigo:

..Art •••• O produto da arrecadação de impostos incidentes
sobre a agr~cu1tura será destinado ao desenv01vimento da pes
qu~sa agricu1a e ao %omento de obras soc~ais no meio rura1? na
%orma que dispuser a 1ein •

DESTAQUE NS2:

DESTAGUE Nl2: 1.230 FERNANDO SANTANA ( ~ Ass. )
APROVAÇÃO DA EMENDA N. 2P01076-8.

EMENDA: 2P01075-fl PARECER: PELA REJEIÇÃO
FERNANDO SANTANA PCS

:tnc1ua-se? no Tituao V:r~? da Ordem Econômica~ no Cap1tu~o
XXX? da Po1itica Agric01a e Fundiária e da Re%orma Agrária~
onde couber:

Art. _ A'~ei %ixará ~imites à extens~o da propriedade pri
vada da terra rura1~ segundo as regiões ~ as zonas agrico1as~
promoverá e imporá o raciona1 aproveitam~nto da terra~ objeti
vando a e1iminacâo do 1ati:fúndio e a constituição de unidades
produtivas? dando prioridade à pequenas e médias propriedades.

IRMA PASSONX ( 1 Ass. )
APROVACÃO DA 'EMENDA POPULAR 1P20737-1, AnXTIVA AO
CAPXTULO XXX 00 TXTULO V,XX DO PROJETO E DA EMENDA
2P02043-1.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRXO:

EMENDA: 2P00185-S PARECER: PELA REJEIÇÃO
MAURfcxo CAMPOS PFL
• Emenda aditiva ao projeto de constituição (A) da comissão
de Sistematização.

Acrescente-se ao capitu10 XII do Titu10 VX:r o artigo abai
xo transcr:ito:

Art ••• É livre a atividade agroindustria1 no pais? podendo
o produtor rural industria1:izar a sa prOdução agricola em sua
própr:ia propriedade e comercializá-1a d:ireta~~~te ao
consumidW·

EMENDA: 2P00379-6 PARECER: PELA REJEXÇÃO
HOMERO SANTOS PF~

Dê-se ao art. 19 do Projeto a redação seguinte:
Art. 219 _ Compete à Un:í.ão promover a desapropri,ação de

propriedade territorial rura1, para :flns de re~orma agrária e
ativ:idade de interesse socia1? mediante pagamento de :indeniZa
ção em moeda corrente, inc~usive das benxeitorias nela
existente.

~ 1 2 _ A lei de~inirá as propriedades sujeitas à desapro
priaçào e a ~orma de pagamento da indenizaçào.

! 2 2 _ Os titulos de propriedade seráo concedidos a ent:i
dades cooperativas ou associativas, criadas para este :fim, as
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TíTULO: 07 CAPíTULO: 03 SECÃO: 00 SUESECÃO: 00

quais terão acesso ás ~inhas ae zinanciamento para as ativiaa
aes a que se propuserem.

EMENDA: 21"00490-3 PARECER: PELA REJEICÃO
ASSIS CANUTO PFL

Emenaa moaizicativa
O parágraxo único do art. 220 do texto da Comissão de Sis

tematização passa a ter a seguinte reaação:
"Art. 220. § 2 2 São insuscetiveis de desapropriação para

xins de rexorma agrária as empresas rurais ou propriedaaes
produtivas~ bem corno os pequenos e méaios im6veis rurais~ ae
xinidos em ~ei~ desde que seus proprietários não possuam outro
im6ve~ rura~."

EMENDA: 2P00900-0 PARECER:
MANOEL RIEEZRO

Trans:Eorme-se
renumerando-se os

PELA REJEIÇÃO
PMDE

o parágra:Eo único
seguintes.

do art. 255 em art. 226~

EMENDA: 2P01171-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JAIRO CARNEIRO PFL

Xnc~ua-se no Capitu~o IIX _ Da Po~itica Agrico~a e
Fundiária e aa Rexorma Agrária _~ integrante do Titu~o VXI; um
dispositivo com a seguinte redação:

Art. _ "Sem prejuízo de disposições~ de caráter permanente
ou transitório~ contidas nesta constituição~ a União~ os Esta
dos e os Municipios~ na execucão ae seus respectivos oracamen
tos~ no campo econômico~ ap~icarão anua~mente vo~ume de recur
sos em apoio~ estimu~o~ asssistência técnica e zinanciamento
do desenvo~vimento da agricu~tura~ da pecuária~ da atividade
kpesqueira~ da agro-inaústria e do xomento e xorta~ecimento ao
cooperativismo~ em ~imite g~obra~ superior em pe~o menos~ dez
pontos peréentuais~ do que destinar a outro setor de atividaae
econômica".

EMENDA: 2P01702-9 PARECER: PELA REJEXÇÃO
JONXVAL LUCAS PFL

O § 2 2 do Art. 219 terá a seguinte redação:
§ 2 2 O orçameto~ para atenaer o programa da rexorma

agrária; zixará auna~mente o vo~ume tota~ae titu~os aa aiviaa
agrária e o montante de recursos em moeaa~ acrescentaaa a par
ce1a de 2010 dO Fundo xntegra~ Socia1.

EMENDA: 2P01788-6 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ALYSSON PAULINELLI PFL

Emenaa Substitutiva
Dispositivo Emenaaao: Artigo 227
Dê-se a seguinte reaaçâo à integra do artigo 227 ao Proje

to de Constituição~ da Comissão ae Sistematizacão:
Art. 227 _ o traba1hador ou traba~haaora, não proprietário

ae im6ve1 rura~ ou urbano~ que ocupe corno seu por cinco anos
ininterruptos~ sem oposição~ nem reconhecimento de dOlninio a
1heio~ área de terra não superior a cinquenta hectares~
tornanao-a proautiva por seu traba~ho ou de sua :Eami1ia e ten
dO ne~a sua moradia~ adquirir-~he-á a propriedade meaiante
sentençadec~arat6riaaevidamente transcrita.
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RELACIONAMENTO ~AS EMENDAS (;OM O PROJETO DA COM:tSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

PÁGINA: 88

TíTULO: 07 c,"APíTULO: 04 SEÇÃO: 00 SUBSEÇÃO: 00

ARTIGO: 228 PARÁGRAFO : '~O INCISO: 00 ,ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 228. O sistema :financeiro naciona~.... estruturado
de :forma a promover o desenvo~vimento equi2ibrado do Pais e a
servir aos interesses da co2etividade.... será regu2ado em 2ei
comp2ementar que disporá .... inc2usive .... sobre:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 225. O sistema :financeiro naciona2 .... estruturado
de :forma a promover o desenvo2vimento equi2ibrado do Pais e a
servir aos interesses da c02etividade .... será regu2ado em 2ei
comp2ementar que disporá .... inc~usive .... sobre:

DESTAQUES:

DESTAQUE N~: 1.781 LUIZ GUSHIKEN ( 1 Ass. )
.A.PROVACÁO DA E11ENDA 2P01223-0 .... E11 SUBSTITUIÇÃO AO
ART. 228 DO PROJETO E AO ART. 225 DA EMENDA
SUBSTITUTIVA 2P01043-1.

EMENDA: 2P01223-0 PARECER: PELA REJEIÇÃO
LUIZ GUSHIKEN PT

Dê-se nova redação ao artigo 228 do Projeto de Constitui
ção da Comissão de Sistematização:

"Art. 228. As instituições :financeiras são de propriedade
exc2usiva do Poder PÚb2ico .... cabendo-2he privativamente o exer
cicio das atividades de intermediação :financeira em todas as
suas moda2::ldades··.

ARTIGO: 228 PAMGRAFO: 00 :tNCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA StSTEMATIZAÇ1í,O:

I - a autorização para o :funcionamento das institui
ções :financeiras .... bem como dos estabe2ecimentos de seguro ....
previdência e capita2ização.... assegurado às instituições
bancárias o:ficiais acesso a todos os instrumentos do mercado
:financeiro;

PROJETO DO CENTRÃO:

I - a autorização para o :funcionamento das institui
ções :financeiras .... assegurado às instituições bancárias o:fici
ais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado :fi
nanceiro;

II - a autorização e :funcionamento dos estabe1ecimen
tos de seguro .... previdência e capita2ização .... bem como dos ór
gãos o:ficiais e resseguradores;

DESTAQUES:

DESTAQUE N~:

EMENDA:

8S FRANCISCO ROLLEMBERG ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P0058S-3. (ART. 228)

2P00585-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
FRANCISCO ROLLEMB~RG PMDB

Redija-se .... assim .... o item 1 do artigo 228.
Item 1 _ A autorizçaão para o :funcionamento das Institui

ções :financeiras .... bem corno doS estabe2ecimentos de seguro ....
previdência e capita2::lzação através dos órgãos governamentais
C"':)!!!.petentes.

( 1 Ass. )441 EDISON LOBÃO
EMENDA 2P01754-1 .... ART. 228.

EMENDA: 2P01754-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
EDISON LOEÃO PFL

Desdobrar o inciso I do Art. 22B .... nos dois abaixo trans
critos .... mudando-se .... em consequência .... os atuais incisos II a
VI .... respectivamente .... para II:t a VII:

I _ a autorização para o :funcionamento das instituições
:financeiras .... bem corno os estabe2ecimentos de seguro .... previdên
cia privada e capita2ização;

II _ o acesso das instituições bancárias o:ficiais aos ins
trumentos do mercado :financeiro.

DESTAQUE NS!:



ASSEM8LÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONA21ENTO DAS EMENDAS C021 O PROJETO DA C021J:SSÃO DE SISTE21ATI'7.AÇÃO

TíTULO: 07 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 00 SU8SEÇÃO: 00

PÁGINA: 89

': 1 Ass. )596 JosÉ CARLO~'COUTINHO
EMENDA N. 2P00829-1. (ART. 228)

EMENDA: 2P00829-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JOSÉ CARLOS COUTINHO PL

Dê-se ao item; Artigo 228; Capitulo IV~ do SISTEMA FINAN
CEIRO NACIONAL~ do Projeto de Constitüição (A)~ a seguinte
redação:

"I _ A autorização para o ~uncionamento das instituições
~inanceiras bem como dos estabe1ecimentos de seguro; previdên
cia e capitalização; assegurado às ins~ituições bancárias ozi
ciais acesso a todos os instrumentos d~ mercado ~inanceiro e
vedada a conglomerados ou sociedades ~inanceiras quaisquer ou
tras atividades a1ém da captação de depósitos e concessão de
empréstimos."

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2: 862 MILTON LIMA ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00950-6. (ART. 228)

EMENDA: 2P00950-6 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ALOíSIO VASCONCELOS PMD8

Emenda Modizicativa
Dê-se ao inciso I do Art. 2~8 dO p~ojeto de constituição a

seguinte redação:
Art. 228. O sistema zinanceiro nacional; estruturado de

~orma a promover o desenvolvimento equilibrado do Pais e a
servir aos interesses da coletivida~e; será regulado em Lei
Complementar que disporá; inclusive SObre:

I _ a autorização para o ~unciooamento das instituições
~inanceiras; bem como dos estabalecime~tos de capitalização~

assegurado às Instituições bancárias oficias e privadas acesso
a Todos os instrumentos do mercado ~inanciero;

DESTAQUE N2: 1.192 AFIF D02UNGOS ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P01796-7 (ART. 228 E INCISOS).

EMENDA: 2P01796-7 PARECER: PELA APROVAÇÃO
AFIF DOMINGOS PL

EMENDA MODIFICATIVA
Substitua-se o art. 228; I e II; do projeto de constitução

da Comissão de Sistematização pelos ~eguintes dispositivos~

remunerando-se os demais:
Art. 228 _ O sistema zinanceiro naciona; estruturado de

zorma a promover o desenvolvimento equilibrado do Pais e a
servir aos interesses da coletividade~ será regulado em lei
complementar que disporá~ inclusive; sobre:

I _ a autorização para o ~uncionamento das instituições
~inanceiras; assegurado às instituições bancárias o~iciais e
privadas acesso a todos os instrumentos do mercado ~inanceiro

bancário.
TX __ a au"':':'!:":!.~eção e zuncionamento dos estabelecimen~.:::: de

seguro; previdência e capitalização; bem como dos órgãos o~i
ciais ~iscalizadores e resseguradores.

III _ as condições para participação do capital estrangei
ros nas instituições a que se re~erem os itens anteriores.

DESTAQUE N2: 2.270 SIMÃO SESSIM ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P00950-6; QUE: DA NOVA REDAÇÃO AO INCISO
I 00 ART. 228~ 00 PROJETO (APROVACÃO).

EMENDA: 2P00950-6 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ALOíSIO VASCONCELOS PMDS

Emenda Modi~icativa

Dê-se ao inciso J: do Art~ 228 do ~~ojeto de constituição a
seguinte redação:

Art. 228. O sistema zinanceiro nacional; estruturadO de
zorma a promover o desenVOlvimento equilibradO do pais e a
servir aos interesses da coletivida~e; será regUlado em Lei
Complementar que disporá~ inclusive sobre:· .

I _ a autorização para o zuncionamento das instituições
:jinanceiras; bem como dos estabalecimentos de capitaJ.ização;
assegurado às ~nstituições bancárias o~icias e privadas acesso
a TOdOS os instrumentos do mercado zinanciero;

ARTIGO: 228 PARÁGRAFO: 00 :tNCXSO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃ~: .

IX - as condições para a participação do capital es
trangeiro nas instituições a que se re~ere o inciso artterior;
tendo e~ vista~ especiaJ.mente:
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PROJETO DO CENTRÃO:

90

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2.~34

J:J:X - as condições para a participação do capita~ es
tJ~angeiro nas instituições a que se re:ferem os incisos ante
riores. tendo em vista. especia~mente:

ElRANDÃO 1'10NTEXRO ( 19~ Ass. )
votacÃo em separado para rejeicÃo do inciso J:XX e
suas a~íneas do art. 225 da emenda substitutiva
2p~2~43-7.

ARTJ:GO: 228 PARÁGRAFO: aa XNCXSO: ~2 ALíNEA: a

TEXTO DA SJ:STEMATXZACÃO:

PROJETO 00 CENTRÃO:

a) os interesses nacionais;

a) os interesses nacionais;

ARTJ:GO: 228 PAAAGRAFO: 0~ J:NCJ:SO: ~2 ALíNEA: b

TEXTO DA SJ:STE1'1ATJ:ZACÁO:

PROJETO 00 CENTRÃO:

b) os acordos internacionais;

b) os acordos internacionais;

ART:r:GO: 228 PARÂGRAFO: ~~ :tNCJ:SO: ~2 ALíNEA: c

TEXTO DA S:r:STEMAT:tZAcÃ<):

PROJETO DO CENTRÃO:

c) os critérios de reciprocidade;

c) os critérios de reciprocidade;

ART:r:GO: 228 PARÁGRAFO: fa0 :tNCI%SO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZAÇÃO:

:t:t:t - a organização. o zuncionamento e as atribuições
do aanco Cen~ra1 do arasi1 e demais ins~i~uições %inanceiras
pÚbiicas e privadas;

PROJETO DO CENTRÃO:

xv - a organização. o zuncionamento e as atribuições
do Sanco Centrai do Srasi1 e demais instituicões %inanceiras
púb1icas e privadas;
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RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

PÁGINA: 91

TíTULO: 07 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 00 SUElSEÇÃO: 00

ARTIGO: 228 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 04 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

IV - os requisi~os

dire~oria do Elanco Cen~ral do
nanceiras o~iciais~ bem como
cio do cargo;

para a designação de menmros da
Elrasil e demais instituiçoes ~i

seus impedimentos após o exerci-

PROJETO 00 CENTRÃO:

V - os requisitos para a designação de membros da di
retoria do Elanco Cen~ral do Elrasil e demais instituições ~i

nanceiras o%iciais;

DESTAQUES:

DESTAQUE N2: 2.015 PAULO MACARINI
APROVAÇÃO EXPRESSÃO
APOS O EXERCICIO DO
228 DO PROJETO PARA
SO V DO ART. 225 DA

( 1 Ass. )
'ElEM COMO SEUS IMPEDIMENTOS
CARGO' ~ DO INCISO IV DO ART.
ADITAR A PARTE FINAL DO INCI
EMENDA 2P02043-1.

ARTIGO: 228 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 05 ALíNEA: *
TEXTO D~ SISTEMATIZAÇÃO:

V - a criação de ~undo ou seguro~ com O objetivo de
pro~eger a economia popular~ garantindo créditos, aplicações e
depósitos a~é determinado valor~ vedada a participação de re
cursos da União;

PROJETO DO CENTRÃO:

VI - a criação de ~undo ou seguro~ com o objetivo de
proteger a economia popular, garantindo créditos~ aplicações e
depósitos até determinado valor~ vedada a participação de re-
cursos da união; , -,

, '

ARTJ:GO: 228 PARÁGRAFO: 00 J:NCJ:SO:· 06 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATJ:ZAÇÃO:

VI os critérios restritivos da trans~erência de
poupança de regiões com renda in%erior à média nacional para
outras de maior desenvolvimento.

PROJETO DO CENTRÃO:

VJ:J: - os critérios restritivos da trans~erência de
poupança de regiões com renda in~erior à média nacional para
outras de maior desenvolvimento;

c 1 Ass. )452 1:~M SARAIVA
EMENDA 2P00037-1~ ART. 228.

EMENDA: 2P00037-1 PARECER: PELA REJEZÇÃO
IRAM SARAIVA PMDEl
Dá nova redacão ao inciso do artigo 228 do Projeto de Consti
tuição (A) da comissão de Sistematização:
"Art. 228
VI _ os critérios restritivos:
a) da transfréncía de poupança de regiões com renda inferior à
média nacional para outros de maior desenvolvimento;
b) do ~echamen~o de agências de insti~uiçbes ~inanceiras ins
taladas em áreas de exploracão econbmicas recente.

DESTAQUES:

DESTAQUE: NQ:
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PÂG:tNA: 92

TíTULO: 07 CAPíTULO: 04 SECÃO: 00 SUElSECÃO: 00

ART:tGO: 229 :tNC:tSO: 07 ALíNEA: *
TEXTO DA S:tSTEMAT:t2ACÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO OA S:tSTEMAT:t2ACÃO

PROJETO DO CENTRÃO:

v:t:t:z: - incentivo à poupança 7 principa1mente do peque
no poupador.

DESTAQUE E EMENDAS AD:tT:tVAS

594 Jost CARLOS COUT:tNHO ( 1 Ass. )
~MENDA N. 2P!?J0S3~-3 (AD:tT:I:VA D~ :I:NCZSO)

EMENDA: 2p!?J083~-3 PARECER: PELA REJE:I:CÃO
~'ost CARLOS COUTINHO PL

Acrescenta-se ao Artigo 228, Capitu10 :Z:V7 do S:tSTEMA ~X

tIANCE:tRO NAC:tONAL" do Projeto de Cor sti tuição (A)" o seguinte
i,tem:

"_ São vedados o subsidio e a ap1icação de recursos Púb1i
c o s a :fundo perdidO ou não" em sociE'dadeS de economia mista"
%Undações e empresas PÚblicas que devem :funcionar segundo as
regras e costumes da economia de mercado" náo senClo permitida
~.ob qualqUer :forma a redução t6'ri:fária relativa a bens e
~.erviços ...

DESTAQUES:

DESTAQUE N2:

( 1 Ass. )l'"ERNANDO GASPAR:tAN
I::MENDA 2P!?J~ 498-4 (AD:I:TXVA DE :I:NC:I:SO)

EMENDA: 2P01498-4 PARECER: PELA REJEXCÁO
lPERNANDO GASPAR:I:AN PMDEl

:tnclua-se o seguinte inciso no artigo 228" re:fernte ao
Sistema Financeiro Nacional" do Pro~eto de constituição" ela
borado pe1a comissão de sistematiza~ão:

VII - As taxas de juros reais" r-elas incluidas comissões e
quaisquer outras remunerações diret<:. ou indiretamente re:feri
das à concessão de crédito" não pcderão ser superiores a ~2~
ao ano. A CObrança acima desse limiTe será conceituada como
crime de usur~> p~tlida7 em todas as suas moda1idades 7 nos ter
mos em que a 1ei determinar.

ARTIGO: 228 PARÁGRAI"'O: 01 :CNCISO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S:tSTEI1AT:t2ACií,0:

~ ~2 A autorizacão a que se re:fere o inciso :I: será
inegociáve1 e intrans:ferive1" permi~ida a transmissão do con
tr01e da pessoa jur1dica titu1ar, e concedida sem ônus" na
:forma da 1ei do sistema :financeiro r:acional, a pessoa jur1dica
cujos dirigentes tenham capacidade técnica e reputacão i1iba
da 7 e que comprove capacidade económica compative1 com o
empreendimento.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ ~2 A autorização a que se re:ferem os incisos :I: e :t:t
será inegociáve1 e intrans:ferive1" permitida a t-~nsmissão do
contrOle da pessoa juridica titu1ar" e conced;da sem ónus" na
:forma da lei do sistema :financei.ro l!aciona1 7 a pessoa juridica
cujos dirigentes tenham capacidade técnica e reputacão iliba
da 7 e que comprove capacidade económica compativeJ. com o
empreendimento.
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ARTIGO: 228 PARÁGRAFO: 02 INCISO: 00 A~íNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

§ 2 2 Os recursos ~inanceiros re1ativos a programas e
projetos de caráter regiona1? de responsabi1idade da União?
serão depositados em suas instituições regionais de crédito e
por e1as ap1icados.

PROJETO DO CENTRA0:

§ 2 2 Os recursos ~inanceiros re1ativos a programas e
projetos ~e caráter regiona1? de responsabi1idade da união?
serão depositadOS em suas instituições regionais de crédito e
por e1as ap1icados.

DESTAGlUES:

DESTAGlUE N2: 2.122 MÁRIO COVAS ( 191 Ass. ,
VOTAÇÃO El1 SEPARADO DO ART. 225 PARAGRAFO XI DA
EMENDA 2P 02043-7 DAS EXPRESSÕES 'DEPOSXTADO' E
'POR E~AS'.

DESTAGlUE E EMENDAS ADXTXVAS

247 OSMXR ~XMA ( 1 Ass. )
EMENDA 2P00381-B (ADITIVA DE PARAGRAFO)

EMENDA: 2P003B1-B PARECER: PE~A REJEIÇÃO
OSMIR LIMA PMDS

Inc1ua-se o seguinte parágra~o no artigo 228? Capítu10 IV?
re~erente ao sistema F'inanceiro Naciona1~ do Projeto de- cons
tituicão? e1aborado pe1a Comissão de Sistematização:

§
Os recursos de fundos e programas? de responsabi1idade da

união? destinados ao ~omento das atividades económicas? à as
sistência financeira? à agropecuária e às pequenas e médias
empresas? bem como ao apoio às expor~~~ões. serão aplicados
exclusivamente por instituições ~inanceiras públicas.

DESTAGlUES:

DESTAGlUE N2:

DESTAGlUE N2: 634 NELTON FRIEDRICH ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P01B25-4 (ADITIVA DE PARAGRAFO)

EMENDA: 2P0182S-4 PARECER: PE~A REJEIÇÃO
NE~TON FRIEDRICH PMDS

Acrescenta-se parágrafo 3 2 do Art. 22B:
§ 3 2 _ A lei federal disporá sobre o funcionamento dos

bancos de depósitos? empresas financeiras e de seguros? em to
das as suas mOdalidades? devendo a maioria de seu capita1? com
direito a voto? constituída por brasi1eiros.

I _ AS empresas atualmente autorizadas a opera~ no pa~s_

terão prazo de 24 (vinte e quatro) meses? se trans~ormarem em
empresas cujo contro1e de capital pertença a brasileiros e que
constituída e com sede no pais? nela tenna o centro das deci
sões (disposições transitórias).

DESTAGlUE N2: 543 AUARAL NETTO ( 1 Ass. )
A~ROVAÇÁO DA EMENDA N. 2P01127-S (ADITIVA DE PARA
GRAFO)

EMENDA: 2P01127-S PARECER: PE~A REJEIÇÃO
DAVI ALVES sILVA PDS

Titu10 VII - Da Ordem Econômica e Financéira
CapítUlO VII - Do Sistema Financeiro Nacional
Adite-se ao art. 228 do Projeto de Constituição da comis

são de Sistematização o seguinte parágrafo:
n§ 32 Os recursos financeiros destinados ao financiamento

da casa própria serão aplicados? na proporção de S0~
(cinquenta por cento)? em imóveis residenciais rurais."

584 PAU~O MXNCARONE ( 1 Ass. ,
EMENDA N. 2P00438-S (ADITIVA DE PARAGRAFO)

EMENDA: 2P0043B-S PARECER: PE~A REJEICÃO
PAULO MIHCARONE PMDS
Inc1ua-se onde convier:
~ _ A lei determinará a atualização monetária do va10r das 0-

DESTAGlUE N2:
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brigações das sociedades em regime falimentar ou
concordatário~ a partir da data da falência ou da concordata~
a1:é o seu efetivo encerramento, para efeito do cálculo cro ra
teio do ativo realizaCSo entre os credores~ respeitada a ordem
dos créditos privilegiados e a proporcionalidade entre os
quirografários.
~ _ Nas liqUicsações extrajudiciais de instituições financei
ras~ aplica-se a atualização eIo valor de suas obrigações, in
Clusive as cobertas por seguro de crédito J a partir da eIata do
dl~creto de liquidação~ até o seu encerramento.

845 OSUAIo.DO AIo.MEZDA ( 1 Ass. )
Al::>ROVACÃO DA EMENDA N. 2J"00530-2 (AD:ITZVA DE PARA
Gl~rO)

r.MENDA: 2P00530-2 PARECER: PEIo.A RE~EIÇÃO
OSUAIo.DO AIo.MEZDA PIo.

EMENDA ADIT:r.VA
Acrescente-se ao artigo 228 do Projeto J o parágrafo 3 2

J

com a seguinte redação:
S 3 2 - Às cooperativas de Crédito~ obedecidaos 0& requisi

tos que a lei determinar~ serão asseguradas condições de fun
cionamento e operacionaliCSade próprias das denais instituições
financeiras do mesmo genero e de outras entidades autorizadas
a funcionar pelo Banco Cental do Brasil ou outro órgão da Ad
ministração Pública~ sendo-lhes assegurado o acesso aos recur
sos PÚblicos de fomento para fins de crédito rural.

DESTAOUE N2:

DESTA'~UE Nº: 1.219 AUGUSTO CARVAIo.HO ( 1 Ass. )
APROVAcÃO DA EMENDA N. 2P01272-8 (ADITIVA DE PARA
GRArO)

~MENDA: 2P01272-8 PARECER: PEIo.A RE~EIÇÃO
}\,UGUSTO CARVAIo.HO PCB

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 228~ Capitulo IV~
do Sistema rinanceiro Nacional:
"i ... _ Os recursos de fundos e programas. de responsabilidade
de União~ eIestinados ao ~omento das atividades econômicas~ ~
assistência financeira ã agropecuária e às pequenas e médias
e'mpresas~ bem como ao apoio a s exportações~ serão aplicaeIos
exclusivamente por instituições financeiras pÚblicas."

NYDER BAREOSA ( 1 Ass. )
E:11ENDA 2P00348-5 (ADITIVA DE PARAGRArO)

~MENDA: 2P00348-6 PARECER: PEIo.A RE~E:rCÃO
NYDER EAREOSA PMDE

ACrescente-se ao artigo 228~ Capitulo IV _ Do Sistema ri
nanceiro Nacional~ mais um parágra:fo~ o de número ::3 (três)~
com a seguinte redação:

i 3 2 _ os recursos de fundos e programas. de responsabili
clade da União r destinados ao :fomento das atividades econômi
cas, ~ assistência financeira ã agropecuária e às pequenas e
lnédias empresas, bem como ao apoio às exportações. serão apli
cadas exclusivamente por instituições :financeiras públicas.

DESTA<~UE N2: 1.517 AIo.UIZIO EEZERRA ( 1 Ass.' )
EMENDA N. 2P01757-6 (ADJ:TZVA DE PARAGRArO)

~MENDA: 2P01757-5 PARECER: P:E:Io.A RE~E:rCÃO
.P..LUIZ:rO EEZERRA J"MDB

Acrescente-se~ ao artigo 228 do projeto de constituição~ ~
'32 ~ do seguinte teor:

"i 3~ - o controle acionário~ de no mínimo 51_ (cinquenta
e um por cento)~ dos bancos; demais instituições ~ina~=eira~ e
seguradoras pertence à União~ ressalvados os bancos e caixas
econômicas estaduais".

Em decorrência, inclua-se. no Ato das Disposições Consti
tucionais Gerais e Transitórias, o seguinte artigo:

"Art. _ Dentro de 120 (cento e vinte) dias da data da
promUlgação desta Constituição~ a União promoverá a aquisição~

pelo valor de mercado~ das ações dos bancos~ demais institui
ções financeiras e serguradoras J ~n quantidade SUÍiciente para
assegurar-se o seu controle~ na Íorma do ~ 3 2 do artigo 228

"- desta Constituição."

VIVAIo.DO EAREOSA ( 1 Ass. )
EMENDA N. 2P016::32-4 (ADITIVA DE PARAGRAFO)

P.MENDA: 2P01632-4 PARECER: PEIo.A REJEZeÃO
V:rVAIo.DO EARBOSA PDT
E11ENDA ADITIVA
DISPOS:rT:rVO EMENDADO: Art. 228.

_ Acrescente-se parágrafo ao artigo 228:
"§ 3 2 _ AS instituições ~inanceiras~ qualquer que seja a

sua natureza~ somente poderão atuar no ambito do Estado onde
se localizar a sua sede.

§ 4 2 Somente poderão atuar em todo o território da Repú
blica o Eanco do Erasil~ a Caixa Econômica rederal~ o Eanco
Nacional de Credito Cooperativo, o Banco do Nordeste tlo Era
sil~ Eanco da Amazônia e as Instituicões rinanceiras de
caráter Regional mantidas pelo Poder Rúblico.
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_ Acrescen~e-sear~igo nas Dis:~sicões Transi~órias:

"Ar~. _ AS ins~i~uições F'inanl;eiras que a~ual.men~e es~ejam

operando :fora do Es~ado onde se s~. ~uar a sua dese... terão o
prazo de doze meses para promover a ~rans:ferência de suas ope
rações para se si~uarem excl.usiva:~en~e.no ãmbi~o do es~ado de
sua sede.

EMENDAS HAo DESTACADAS COM PARECER COHTRARIO:

EMENDA: 2P01639-1 PARECER: PE~ REJEXçAo
CA~OS CARDINA~ PD'r

Incl.uir no ar~. 228 ... após o inciso I ... renumerando-se os
demais ... o seguin~e inciso:

"II _ as condições para a estatização dos bancos de depó
sito e no que passará a ser o inc~so 111 ... aditar a expressão
"excetuados os bancos de dep~sito"... :ficando a seguinte
redação:

III _ as condições para a pa~ticipaçAo do capital. estran
geiro nas instituições a que se r~:fere o item X... exce~uados os
bancos de depósito ... tendo em vis't:~ ... especialmente:

a> ••••••••••••••••••••••••• "••••••••••••••••••••••••••••
b> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DESTAQUE E EMENDAS ADZTZVAS

)

IV do Titu10 VXZ os

( 1 Ass.
(ADZTZVA DE ARTXGO)

PELA REJEZCÃO
PMDS

onde couber~ no Cap:ltu10

FRANCZSCO PZNTO
EMENDA 2P01570-7

570

2P01570-7 PARECER:
FRANCZSCO PU1TO

Acrescente-se
artigos abaixo:

Art. • • _ São nacina1izados os estabe1ecimentos
bancários~ as empresas xinanceiras e de seguros existentes no
SJ~as:i.1~ as quais deverão ser const:i.tu:ldas~ major:i.tar:i.amente~

com Cap:i.ta1 Nac:i.ona1.
Parágraxo Único _ Considera-se empresa naciona1 aque1a

cujo contr01e de capita1 se:lam ma:loritariamente brasi1eiro~ e
a sua sede no pais o centro de suas decisões.

Art. •• A União terá o contro1e acionário dos estabe1e
cimentos de crédito e das seguradoras privadas existentes no
pais.

EMENDA:

DESTAQUES:

DESTAQUE NS!:

DESTAQUE NS!:

EMENDA:

563 GERALDO FLEMZNG ( 1 Ass. )
VOTACÃO DA EMENDA N. 2P00099-1 (ADZTZVA DE ARTZGO)

2P00099-1 PARECER: PELA REJEZCÃO
NASOR JÚNIOR PMDS

Znclua-se onde couber~ no Cap:ltu10 "Da Ordem Econômica e
Finance:i.ra, Sistema Financeiro Naciona1"~ o seguinte
dispositivo:

Art. A ap1icação dos recursos destinados a operações
de créditos de xomento será exetuada através das inst:i.tuições
xinanceiras oxiciais.

DESTAQUE NS!: 2.202 LUZZ SALOMÃO ( 1 Ass. )
EMENDA 2P01120-9 (ADZTIVA DE ARTZGO)

EMENDA: 2P01120-9 PARECER: PELA APROVACÃO
LUZZ SALOMÃO PDT

Inc1u:i.r artigo no T:ltu10 VIZ da Ordem Econômica e
F:i.nance:i.ra:

Art. _ Fica vedada a emissão de ações ao portador.
~ 1 2 _ A lei estabelecerá prazos, xorma e requisitos, para

a conversão em nominativas, das ações endossáveis em branco e
ações ao portador emitidas até a data de promUlgação desta
C'onsti tuição.

, 2 2 _ Esgotados os prazos xixados em lei para a conversão
de que trata o ~ 1 2 deste artigo, as ações endossáveis em
branco e ações ao portador não poderão mais ser negoc:i.adas em
b015as de valores.
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