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APRESENTAÇÃO

A presente publicação, que traz a íntegra das Emendas Constitucionais federais
e estaduais, por ora, até a próxima edição, quando passarão a integrar o volume
“Constituição Federal e Constituição Estadual” ao final de cada texto, tem por escopo,
além de complementar os textos da referida obra, facilitar a pesquisa e a compreensão do
dispositivo atualizado.
Assim, perseguindo a esteira de sempre bem instrumentalizar Magistrados
e Servidores nas atividades diárias jurisdicionais e administrativas, disponibiliza-se
eletronicamente este complemento para utilização em audiências, reuniões e nas mais
variadas atividades diárias desenvolvidas, por intermédio da legislação vigente e atualizada
conforme disponibilização pelos Órgãos de Governo.

EMENDAS
CONSTITUCIONAIS
FEDERAIS

Emendas Constitucionais Federais nos 1 e 2

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1, DE 31 DE MARÇO DE 1992
Dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais
e dos Vereadores.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3.º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O § 2.º do art. 27 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:
Art 27 - ..............................................
..........................................................
§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em cada legislatura, para a
subseqüente, pela Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os arts. arts. 150,
II, 153, III e 153, § 2.º, I , na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquela
estabelecida, em espécie, para os Deputados Federais.
Art. 2º - São acrescentados ao art. 29 da Constituição os seguintes incisos, VI e VII,
renumerando-se os demais:
Art. 29 - .............................................
..........................................................
VI - a remuneração dos Vereadores corresponderá a, no máximo, setenta e cinco por cento
daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados Estaduais, ressalvado o que dispõe
o art. 37, XI;
VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o
montante de cinco por cento da receita do Município;
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de março de 1992.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado ILBSEN PINHEIRO, Presidente; Deputado
WALDIR PIRES, 2º Vice-Presidente; Deputado CUNHA BUENO, 3º Secretário; Deputado
MAX ROSENMANN, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador MAURO BENEVIDES, Presidente; Senador ALEXANDRE
COSTA, 1º Vice-Presidente; Senador CARLOS DE’CARLI, 2º Vice-Presidente; Senador DIRCEU
CARNEIRO, Primeiro Secretário; Senador MÁRCIO LACERDA, 2º Secretário; Senador IRAM
SARAIVA, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.4.1992
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 2, DE 25 DE AGOSTO DE 1992
Dispõe sobre o plebiscito previsto no art. 2º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único - O plebiscito de que trata o art. 2º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias realizar-se-á no dia 21 de abril de 1993.
§ 1º - A forma e o sistema de governo definidos pelo plebiscito terão vigência em 1º de
janeiro de 1995.
§ 2º - A lei poderá dispor sobre a realização do plebiscito, inclusive sobre a gratuidade da
livre divulgação das formas e sistemas de governo, através dos meios de comunicação de
massa concessionários ou permissionários de serviço público, assegurada igualdade de
tempo e paridade de horários.
§ 3º - A norma constante do parágrafo anterior não exclui a competência do Tribunal Superior Eleitoral para expedir instruções necessárias à realização da consulta plebiscitária.
Brasília, 25 de agosto de 1992.
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Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado ILBSEN PINHEIRO, Presidente; Deputado
GENÉSIO BERNARDINO, 1º Vice-Presidente; Deputado WALDIR PIRES, 2º Vice-Presidente;
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, Primeiro Secretário; Deputado ETEVALDO NOGUEIRA,
Segundo Secretário; Deputado CUNHA BUENO, Terceiro Secretário; Deputado MAX
ROSENMANN, Quarto Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador MAURO BENEVIDES, Presidente; Senador ALEXANDRE
COSTA, 1º Vice-Presidente; Senador CARLOS DE’CARLI, 2º Vice-Presidente; Senador DIRCEU
CARNEIRO, Primeiro Secretário; Senador MÁRCIO LACERDA, Segundo Secretário; Senador
RACHID SALDANHA DERZI, Terceiro Secretário; Senador IRAM SARAIVA, Quarto Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.9.1992
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 3, DE 17 DE MARÇO DE 1993
Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 156, 160, 167 da
Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3.º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enumerados passam a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 40 - ..................................................
................................................................
§ 6º - As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com
recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores, na forma da lei.
Art. 42 - ..................................................
...............................................................
§ 10 - Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a seus pensionistas, o disposto
no art. 40, §§ 4.º, 5.º e 6.º.
Art. 102 - ................................................
I - ..........................................................
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a
ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
§ 1º - A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.
§ 2º - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos
e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo.
Art. 103 - .................................................
................................................................
§ 4º - A ação declaratória de constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da
República, pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo
Procurador-Geral da República.
Art. 150 - ..................................................
................................................................
§ 6º - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente
as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.
§ 7º - A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer poste12
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riormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se
realize o fato gerador presumido.
Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;
III - propriedade de veículos automotores.
§ 1º - O imposto previsto no inciso I: ................................
§ 2º - O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: ................................
§ 3º - À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153,
I e II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica,
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.
Art. 156 - .............................................
............................................................
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei
complementar.
...........................................................
§ 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III, cabe à lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas;
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.
Art. 160 - .............................................
Parágrafo único - A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de
condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas
autarquias.
Art. 167 - ...............................................
.............................................................
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo
art. 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita,
previstas no art. 165, § 8.º, bem assim o disposto no § 4.º deste artigo;
............................................................
§ 4º - É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem
os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a
prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.”
Art. 2º - (*) A União poderá instituir, nos termos de lei complementar, com vigência até
31 de dezembro de 1994, imposto sobre movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira.
§ 1º - A alíquota do imposto de que trata este artigo não excederá a vinte e cinco centésimos
por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente,
nas condições e limites fixados em lei.
§ 2º - Ao imposto de que trata este artigo não se aplica o art. 150, III, b, e VI, nem o
disposto no § 5º do art. 153 da Constituição.
§ 3º - O produto da arrecadação do imposto de que trata este artigo não se encontra sujeito
a qualquer modalidade de repartição com outra entidade federada.
§ 4º - Do produto da arrecadação do imposto de que trata este artigo serão destinados vinte por
cento para custeio de programas de habitação popular. (Revogado pela ECR nº 1, de 01/03/94)
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Art. 3º - A eliminação do adicional ao imposto de renda, de competência dos Estados, decorrente desta Emenda Constitucional, somente produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro
de 1996, reduzindo-se a correspondente alíquota, pelo menos, a dois e meio por cento no
exercício financeiro de 1995.
Art. 4º - A eliminação do imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, de competência dos Municípios, decorrente desta Emenda Constitucional, somente
produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 1996, reduzindo-se a correspondente alíquota,
pelo menos, a um e meio por cento no exercício financeiro de 1995.
Art. 5º - Até 31 de dezembro de 1999, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no montante necessário ao refinanciamento
do principal devidamente atualizado de suas obrigações, representadas por essa espécie
de títulos, ressalvado o disposto no art. 33, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 6º - Revogam-se o inciso IV e o § 4º do art. 156 da Constituição Federal.
Brasília, 17 de março de 1993.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, Presidente; Deputado
ADYLSON MOTTA, 1º Vice-Presidente; Deputado FERNANDO LYRA, 2º Vice-Presidente;
Deputado WILSON CAMPOS, 1º Secretário; Deputado CARDOSO ALVES, 2º Secretário;
Deputado B. SÁ, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador HUMBERTO LUCENA, Presidente; Senador CHAGAS
RODRIGUES, 1º Vice-Presidente; Senador LEVY DIAS, 2º Vice-Presidente; Senador JÚLIO
CAMPOS, 1º Secretário; Senador NABOR JÚNIOR, 2º Secretário; Senadora JÚNIA MARISE,
3° Secretário; Senador NELSON WEDEKIN, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 18.3.1993
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 4, DE 14 DE SETEMBRO DE 1993
Dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal , promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único - O art. 16 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16 - A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação,
não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.”
Brasília, 14 de setembro de 1993.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, Presidente; Deputado
WILSON CAMPOS, 1º Secretário; Deputado CARDOSO ALVES, 2º Secretário; Deputado B.
SÁ , 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador HUMBERTO LUCENA, Presidente; Senador CHAGAS
RODRIGUES, 1º Vice-Presidente; Senador LEVY DIAS, 2º Vice-Presidente; Senador JÚLIO
CAMPOS, 1º Secretário; Senador NABOR JÚNIOR, 3º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.5.1993
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 5, DE 15 DE AGOSTO DE 1995
Altera o § 2º do art. 25 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único - O parágrafo 2º do art. 25 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.”
Brasília, 15 de agosto de 1995
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado LUÍS EDUARDO, Presidente; Deputado
RONALDO PERIM, 1° Vice-Presidente; Deputado BETO MANSUR, 2° Vice-Presidente;
Deputado WILSON CAMPOS, 1° Secretário; Deputado LEOPOLDO BESSONE, 2° Secretário;
Deputado BENEDITO DOMINGOS, 3° Secretário; Deputado JOÃO HENRIQUE, 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSEÉ SARNEY, Presidente; Senador TEOTONIO VILELA
FILHO, 1º Vice-Presidente; Senador JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente; Senador ODACIR
SOARES, 1º Secretário; Senador RENAM CALHEIROS, 2° Secretário; Senador LEVY DIAS,
3° Secretário; Senador ERNANDES AMORIM, 4º Secretário.
Este texto não substitu o publicado no D.O.U. de 16.8.1995
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 6, DE 15 DE AGOSTO DE 1995
Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § 1º do
art. 176 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O inciso IX do art. 170 e o § 1º do art. 176 da Constituição Federal passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 170 - ....................
...................................
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Art. 176 - ......................
§ 1º - A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que
se refere o “caput” deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou
concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as
leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de
fronteira ou terras indígenas.”
Art. 2º - Fica incluído o seguinte art. 246 no Título IX - “Das Disposições Constitucionais
Gerais”:
“Art.246 - É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995.”
Art. 3º - Fica revogado o art. 171 da Constituição Federal.
Brasília, 15 de agosto de 1995
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado LUÍS EDUARDO, Presidente; Deputado
RONALDO PERIM, 1° Vice-Presidente; Deputado BETO MANSUR, 2° Vice-Presidente;
Deputado WILSON CAMPOS, 1° Secretário; Deputado LEOPOLDO BESSONE, 2° Secretário;
Deputado BENEDITO DOMINGOS, 3° Secretário; Deputado JOÃO HENRIQUE, 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador TEOTONIO VILELA
FILHO, 1º Vice-Presidente; Senador JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente; Senador ODACIR
SOARES, 1º Secretário; Senador RENAM CALHEIROS, 2° Secretário; Senador LEVY DIAS,
3° Secretário; Senador ERNANDES AMORIM, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.8.1995
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7, DE 15 DE AGOSTO DE 1995
Altera o art. 178 da Constituição Federal e dispõe sobre
a adoção de Medidas Provisórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 178 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 178 - A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre,
devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados
pela União, atendido o princípio da reciprocidade.
Parágrafo único - Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em
que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos
por embarcações estrangeiras.”
Art. 2º - Fica incluído o seguinte art. 246 no Título IX - “Das Disposições Constitucionais
Gerais”:
“Art. 246 - É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995.”
Brasília, 15 de agosto de 1995
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado LUÍS EDUARDO, Presidente; Deputado
RONALDO PERIM, 1° Vice-Presidente; Deputado BETO MANSUR, 2° Vice-Presidente;
Deputado WILSON CAMPOS, 1° Secretário; Deputado LEOPOLDO BESSONE, 2° Secretário;
Deputado BENEDITO DOMINGOS, 3° Secretário; Deputado JOÃO HENRIQUE, 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador TEOTONIO VILELA
FILHO, 1º Vice-Presidente; Senador JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente; Senador ODACIR
SOARES, 1º Secretário; Senador RENAM CALHEIROS, 2° Secretário; Senador LEVY DIAS,
3° Secretário; Senador ERNANDES AMORIM, 4º Secretário.
Este tesxto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.8.1995
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8, DE 15 DE AGOSTO DE 1995
Altera o inciso XI e a alínea “a” do inciso XII do art. 21
da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O inciso XI e a alínea “a” do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal passam
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21 - Compete à União: ..........................
..................................................................
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços
de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a
criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;
XII - ...........................................................
a) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: a) os serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens;”
Art. 2º - É vedada a adoção de medida provisória para regulamentar o disposto no inciso
XI do art. 21 com a redação dada por esta emenda constitucional.
Brasília, 15 de agosto de 1995
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado LUÍS EDUARDO, Presidente; Deputado
RONALDO PERIM, 1° Vice-Presidente; Deputado BETO MANSUR, 2° Vice-Presidente;
Deputado WILSON CAMPOS, 1° Secretário; Deputado LEOPOLDO BESSONE, 2° Secretário;
Deputado BENEDITO DOMINGOS, 3° Secretário; Deputado JOÃO HENRIQUE, 4° Secretário.
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Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador TEOTONIO VILELA
FILHO, 1º Vice-Presidente; Senador JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente; Senador ODACIR
SOARES, 1º Secretário; Senador RENAM CALHEIROS, 2° Secretário; Senador LEVY DIAS,
3° Secretário; Senador ERNANDES AMORIM, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 16.8.1995
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 9, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1995
Dá nova redação ao art. 177 da Constituição Federal,
alterando e inserindo parágrafos.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60, § 3º, da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O § 1º - do art. 177 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 177 - ...........................................................
§ 1º - A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei.”
Art. 2º - Inclua-se um parágrafo, a ser enumerado como § 2º com a redação seguinte,
passando o atual § 2º para § 3º, no art. 177 da Constituição Federal:
“Art. 177 - ............................................................
............................................................................
§ 2º - A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:
I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional;
II - as condições de contratação;
III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União”.
Art. 3º - É vedada a adoção de medida provisória para a regulamentação da matéria prevista nos incisos I a IV e dos §§ 1º e 2º do art. 177 da Constituição Federal.
Brasília, 9 de novembro de 1995
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado LUÍS EDUARDO, Presidente; Deputado
RONALDO PERIM, 1° Vice-Presidente; Deputado BETO MANSUR, 2° Vice-Presidente;
Deputado WILSON CAMPOS, 1° Secretário; Deputado LEOPOLDO BESSONE, 2° Secretário;
Deputado BENEDITO DOMINGOS, 3° Secretário; Deputado JOÃO HENRIQUE, 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador TEOTONIO VILELA
FILHO, 1º Vice-Presidente; Senador JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente; Senador ODACIR
SOARES, 1º Secretário; Senador RENAM CALHEIROS, 2° Secretário; Senador LEVY DIAS,
3° Secretário; Senador ERNANDES AMORIM, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.11.1995
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 10, DE 04 DE MARÇO DE 1996
Altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1994.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 71 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 71 - Fica instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no período de
1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, o Fundo Social de Emergência, com o objetivo
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de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos
recursos serão aplicados prioritariamente no custeio das ações dos sistemas de saúde e
educação, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive
liquidação de passivo previdenciário, e despesas orçamentárias associadas a programas de
relevante interesse econômico e social.
§ 1º - Ao Fundo criado por este artigo não se aplica o disposto na parte final do inciso II
do § 9º do art. 165 da Constituição.
§ 2º - O Fundo criado por este artigo passa a ser denominado Fundo de Estabilização Fiscal
a partir do início do exercício financeiro de 1996.
§ 3º - O Poder Executivo publicará demonstrativo da execução orçamentária, de periodicidade bimestral, no qual se discriminarão as fontes e usos do Fundo criado por este artigo.
Art. 2º - O art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 72 - Integram o Fundo Social de Emergência:
I - ........................................;
II - a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza e do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos
e valores mobiliários, decorrente das alterações produzidas pela Lei nº 8.894, de 21 de
junho de 1994, e pelas Leis nºs 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro de 1994, e modificações posteriores;
III - a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da contribuição
social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no
período de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de trinta por cento,
sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas da Lei nº 7.689, de 15
de dezembro de 1988;
IV - vinte por cento do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições da
União, já instituídos ou a serem criados, excetuado o previsto nos incisos I, II e III, observado o disposto nos §§ 3º e 4º;
V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar
nº 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso
III deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem
assim no período de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, mediante a aplicação
da alíquota de setenta e cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei ordinária,
sobre a receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza; e
VI - ...........................................
§ 1º - ........................................
§ 2º - As parcelas de que tratam os incisos I, II, III e V serão previamente deduzidas da
base de cálculo de qualquer vinculação ou participação constitucional ou legal, não se lhes
aplicando o disposto nos arts. 159, 212 e 239 da Constituição.
§ 3º - A parcela de que trata o inciso IV será previamente deduzida da base de cálculo das
vinculações ou participações constitucionais previstas nos arts. 153, § 5º, 157, II, 212 e
239 da Constituição.
§ 4º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos recursos previstos nos arts. 158,
II, e 159 da Constituição.
§ 5º - A parcela dos recursos provenientes do imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza, destinada ao Fundo Social de Emergência, nos termos do inciso II deste artigo, não
poderá exceder a cinco inteiros e seis décimos por cento do total do produto da sua arrecadação.
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 04 de março de 1996
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Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado LUÍS EDUARDO, Presidente; Deputado
RONALDO PERIM, 1° Vice-Presidente; Deputado BETO MANSUR, 2° Vice-Presidente;
Deputado WILSON CAMPOS, 1° Secretário; Deputado LEOPOLDO BESSONE, 2° Secretário;
Deputado BENEDITO DOMINGOS, 3° Secretário; Deputado JOÃO HENRIQUE, 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador TEOTONIO VILELA
FILHO, 1º Vice-Presidente; Senador JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente; Senador ODACIR
SOARES, 1º Secretário; Senador RENAM CALHEIROS, 2° Secretário; Senador LEVY DIAS,
3° Secretário; Senador ERNANDES AMORIM, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.3.1996
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 11, DE 30 DE ABRIL DE 1996
Permite a admissão de professores, técnicos e cientistas
estrangeiros pelas universidades brasileiras e concede autonomia às instituições de pesquisa científica e tecnológica.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - São acrescentados ao art. 207 da Constituição Federal dois parágrafos com a
seguinte redação:
Art. 207 - ..................................
§ 1º - É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros,
na forma da lei.
§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.
Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de abril de 1996
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado LUÍS EDUARDO, Presidente; Deputado RONALDO PERIM, 1° Vice-Presidente; Deputado BETO MANSUR, 2° Vice-Presidente; Deputado
WILSON CAMPOS, 1° Secretário; Deputado LEOPOLDO BESSONE, 2° Secretário; Deputado
BENEDITO DOMINGOS, 3° Secretário; Deputado JOÃO HENRIQUE, 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador TEOTONIO VILELA
FILHO, 1º Vice-Presidente; Senador JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente; Senador ODACIR
SOARES, 1º Secretário; Senador RENAM CALHEIROS, 2° Secretário; Senador LEVY DIAS,
3° Secretário; Senador ERNANDES AMORIM, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 2.5.1996
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 12, DE 15 DE AGOSTO DE 1996
Outorga competência à União, para instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza financeira.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único - Inclui o art. 74 no ADCT.
“Art. 74 - A união poderá instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira.
§ 1º - A aliquota da contribuição de que trata este artigo não excederá a vinte e cinco
centésimos por cento, facultado ao poder executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou
parcialmente, nas condições e limites fixados em lei.
§ 2º - À contribuição de que trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 153, § 5º,
e 154, I, da Constituição.
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§ 3º - O produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde.
§ 4º - A contribuição de que trata este artigo terá sua exigibilidade subordinada ao disposto
no art. 195, § 6º, da Constituição, e não poderá ser cobrada por prazo superior a dois anos.”
Brasília, 15 de agosto de 1996.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado LUÍS EDUARDO, Presidente; Deputado
RONALDO PERIM, 1° Vice-Presidente; Deputado BETO MANSUR, 2° Vice-Presidente;
Deputado WILSON CAMPOS, 1° Secretário; Deputado LEOPOLDO BESSONE, 2° Secretário;
Deputado BENEDITO DOMINGOS, 3° Secretário; Deputado JOÃO HENRIQUE, 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador TEOTONIO VILELA
FILHO, 1º Vice-Presidente; Senador JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente; Senador ODACIR
SOARES, 1º Secretário; Senador RENAM CALHEIROS, 2° Secretário; Senador ERNANDES
AMORIM, 4º Secretário; Senador Eduardo Suplicy, Suplente de Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 16.8.1996
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 13, DE 21 DE AGOSTO DE 1996
Dá nova redação ao inciso II do art. 192 da Constituição
Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único - O inciso II do art. 192 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 192 - ..........................................
..........................................................
II - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência
e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador.”
Brasília, 21 de agosto de 1996.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado LUÍS EDUARDO, Presidente; Deputado RONALDO PERIM, 1° Vice-Presidente; Deputado BETO MANSUR, 2° Vice-Presidente; Deputado
WILSON CAMPOS, 1° Secretário; Deputado LEOPOLDO BESSONE, 2° Secretário; Deputado
BENEDITO DOMINGOS, 3° Secretário; Deputado JOÃO HENRIQUE, 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador TEOTONIO VILELA
FILHO, 1º Vice-Presidente; Senador JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente; Senador ODACIR
SOARES, 1º Secretário; Senador RENAM CALHEIROS, 2° Secretário; Senador ERNANDES
AMORIM, 4º Secretário; Senador Eduardo Suplicy, Suplente de Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 22.8.1996
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14, DE 12 DE SETEMBRO DE 1996
Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da Constituição
Federal e dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - É acrescentada no inciso VII do art. 34, da Constituição Federal, a alínea “e”:
“e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida
a proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino.”
Art. 2º - É dada nova redação aos incisos I e II do art. 208 da Constituição Federal:
“I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita
para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
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II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; “
Art. 3º - É dada nova redação aos §§ 1º e 2º do art. 211 da Constituição Federal e nele
são inseridos mais dois parágrafos:
“Art. 211 - .............................
§ 1º - A união organizará o sistema federal de ensino e o dos Territorios, financiará as
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão
mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios.
§ 2º - Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
§ 3º - Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
§ 4º - Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão
formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.”
Art. 4º - É dada nova redação ao § 5º do art. 212 da Constituição Federal:
“§ 5º - O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei.”
Art. 5º - É alterado o art. 60 do ADCT e nele são inseridos novos parágrafos, passando o
artigo a ter a seguinte redação:
“Art. 60 - Nos dez primeiros anos da promulgação desta emenda, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se
refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, a manutenção e ao desenvolvimento do
ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e
a remuneração condigna do magistério.
§ 1º - A distribuição de responsabilidades e recursos entre os estados e seus municípios
a ser concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto
no art. 211 da Constituição Federal, e assegurada mediante a criação, no âmbito de cada
Estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino
fundamental e de valorização do magistério, de natureza contábil.
§ 2º - O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por, pelo menos, quinze por cento
dos recursos a que se referem os arts. 155, inciso II; 158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas “a”
e “b”; e inciso II, da Constituição Federal, e será distribuído entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.
§ 3º - A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o § 1º, sempre que,
em cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente.
§ 4º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão progressivamente,
em um prazo de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir um valor por
aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente.
§ 5º - Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo referido
no § 1º será destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo
exercício no magistério.
§ 6º - A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, inclusive na complementação a que se refere o § 3º, nunca
menos que o equivalente a trinta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212
da Constituição Federal.
§ 7º - A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus
recursos, sua fiscalização e controle, bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo
nacional por aluno.’
Art. 6º - Esta emenda entra em vigor a primeiro de janeiro do ano subseqüente ao de sua
promulgação.
Brasília, 12 de setembro de 1996.
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Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado LUÍS EDUARDO, Presidente; Deputado
RONALDO PERIM, 1° Vice-Presidente; Deputado BETO MANSUR, 2° Vice-Presidente;
Deputado WILSON CAMPOS, 1° Secretário; Deputado LEOPOLDO BESSONE, 2° Secretário;
Deputado BENEDITO DOMINGOS, 3° Secretário; Deputado JOÃO HENRIQUE, 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador TEOTONIO VILELA
FILHO, 1º Vice-Presidente; Senadora JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente; Senador ODACIR
SOARES, 1º Secretário; Senador RENAM CALHEIROS, 2° Secretário; Senador ERNANDES
AMORIM, 4º Secretário; Senador EDUARDO SUPLICY, 4º Secretário Suplente de Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 13.9.1996
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 15, DE 12 DE SETEMBRO DE 1996
Dá nova redação ao § 4º do art. 18 da Constituição
Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único - O § 4º do art. 18 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 18 - ...............................................
.............................................................
§ 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por
lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.”
Brasília, 12 de setembro de 1996.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado LUÍS EDUARDO, Presidente; Deputado
RONALDO PERIM, 1° Vice-Presidente; Deputado BETO MANSUR, 2° Vice-Presidente;
Deputado WILSON CAMPOS, 1° Secretário; Deputado LEOPOLDO BESSONE, 2° Secretário;
Deputado BENEDITO DOMINGOS, 3° Secretário; Deputado JOÃO HENRIQUE, 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador TEOTONIO VILELA
FILHO, 1º Vice-Presidente; Senador JÚLIO CAMPOS, 2° Vice-Presidente; Senador ODACIR
SOARES, 1º Secretário; Senador RENAM CALHEIROS, 2° Secretário; Senador ERNANDES
AMORIM, 4º Secretário; Senador EDUARDO SUPLICY, Suplente de Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.6.1996
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16, DE 04 DE JUNHO DE 1997
Dá nova redação ao § 5º do art. 14, ao caput do art. 28,
ao inciso II do art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 82
da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O § 5º do art. 14, ao caput do art. 28, o inciso II do art. 29, o caput do art. 77 e
o art. 82 da Constituição Federal passam a vigorar com a seginte redação:.
“Art. 14 - .........................................
.......................................................
§ 5º - O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser
reeleitos para um único período subseqüente.
Art. 28 - A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro
anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo
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de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de
seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.
Art. 29 - .........................................
......................................................
II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano
anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no
caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores;
Art. 77 - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo
de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato
presidencial vigente.
Art. 82 - O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro
de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.”
Art. 2º - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de junho de 1997.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado
HERÁCLITO FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente;
Deputado UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário; Deputado
EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário;
Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário; Senador FLÁVIANO MELO, 3º Secretário;
Senador LUCÍDIO PORTELLA, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.6.1997
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 17, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1997
Altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidos pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1994.
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do par. 3. do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao Texto Constitucional:
Art. 1º - O caput do art. 71 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 71 - É instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos períodos
de 01/01/1996 a 30/06/1997 e 01/07/1997 a 31/12/1999, o Fundo Social de Emergência,
com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos recursos serão aplicados prioritariamente no custeio das ações dos sistemas
de saúde e educação, incluindo a complementação de recursos de que trata o § 3º do art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, benefícios previdenciários e auxílios
assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e
despesas orçamentárias associadas a programas de relevante interesse econômico e social.”
Art. 2º - O inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a
vigorar com a seguinte redação
“V - a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar
nº 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso III
deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem assim
nos períodos de 1ºde janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 1º de julho de 1997 a
31 de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de setenta e cinco centésimos
por cento, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre a receita bruta operacional,
como definida na legislação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza.”
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Art. 3º - A União repassará aos Municípios, do produto da arrecadação do Imposto sobre a
Renda e Proventos de qualquer natureza, tal como considerado na constituição dos fundos
de que trata o art. 159, I, da Constituição, excluída a parcela referida no art. 72, I, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, os seguintes percentuais:
I - um inteiro e cinqüenta e seis centésimos por cento, no período de 01/07/1997 a
31/12/1997;
II - um inteiro e oitocentos e setenta e cinco milésimos por cento, no período de 01/01/1998
a 31/12/1998;
III - dois inteiros e cinco décimos por cento, no período de 01/01/1999 a 31/12/1999.
Parágrafo único - O repasse dos recursos de que trata este artigo obedecerá a mesma periodicidade e aos mesmos critérios de repartição e normas adotadas no Fundo de Participação
dos Municípios, observado o disposto no art. 160 da Constituição.
Art. 4º - Os efeitos do disposto nos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, com a redação dada pelos arts. 1º e 2º desta emenda, são retroativos a
01/07/1997.
Parágrafo único - As parcelas de recursos destinados ao Fundo de Estabilização Fiscal e entregues na forma do art. 159, I, da Constituição, no período compreendido entre 01/07/1997
e a data de promulgação desta emenda, serão deduzidas das cotas subseqüentes, limitada
a dedução a um décimo do valor total entregue em cada mês.
Art. 5º - Observado o disposto no artigo anterior, a União aplicará as disposições do Art. 3º
desta emenda retroativamente a 01/07/1997.
Art. 6º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 1997.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado
HERÁCLITO FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente; Deputado UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD,
2º Secretário; Deputado PAULO PAIM, 3º Secretário; Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário;
Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário; Senador FLÁVIANO MELO, 3º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.11.1997
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 18, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre o regime constitucional dos militares.
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º. do art. 60
da Constituição federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 37, inciso XV, da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37 - ...........................................................................................
XV - os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, e a remuneração observará
o que dispõem os arts. 37, XI e XII, 150, II, 153, III e § 2º, I;
........................................................................................................”
Art. 2º - A seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição passa a denominar-se
“DOS SERVIDORES PÚBLICOS” e a Seção III do Capítulo VII do Título III da Constituição
Federal passa a denominar-se “DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS”, dando-se ao art. 42 a seguinte redação:
“Art. 42 - Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições
organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
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§ 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do
que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, §. 8º; do art. 40, §. 3º; e do art. 142,
§§ 2º. e 3º., cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, 3º,
inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos Governadores.
§ 2º - Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40, §§ 4º. e 5º; e aos militares do Distrito Federal e dos
Territórios, o disposto no art. 40, § 6º”.
Art. 3º - O inciso II do § 1º. do art. 61 da Constituição passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 61 - ...........................................................................
§ 1º - ................................................................................
II - ....................................................................................
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria;
.........................................................................................
f) militares das Forcas Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções,
estabilidade, remuneração, reforma e transferencia para a reserva”.
Art. 4º - Acrescente-se o § 3º. ao art. 142 da Constituição:
“Art. 142 - ..........................................................................
§ 3º - Os membros das Forcas Armadas são denominados militares, aplicando-lhes, além
das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo
Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou
reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais
membros, o uso dos uniformes da Forcas Armadas;
II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente
será transferido para a reserva, nos termos da lei;
III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função
pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado
ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antigüidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e
transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não
transferidos para a reserva, nos termos da lei;
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou
de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto
no inciso anterior;
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV
e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV;
IX - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art. 40, §§ 4º, 5º e 6º;
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade
e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a
remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as
peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por forca de compromissos
internacionais e de guerra.”
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Art. 5º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de fevereiro de 1998
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado HERÁCLITO
FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente; Deputado
UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário; Deputado PAULO
PAIM, 3º Secretário; Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senadora JÚNIA MARISE, 2º Vice-Presidente; Senador
RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário; Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário; Senador
FLÁVIANO MELO, 3º Secretário; Senador LUCÍDIO PORTELLA, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 6.2.1998
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 04 DE JUNHO DE 1998
Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas
da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio
de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras
providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam esta Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do art. 22 da Constituição Federal passam
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 21 - Compete à União:
.............................................
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do
Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução
de serviços públicos, por meio de fundo próprio;
.............................................
XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
............................................”
“Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
............................................
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades
de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;
............................................”
Art. 2º - O § 2º do art. 27 e os incisos V e VI do art. 29 da Constituição Federal passam
a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se § 2º no art. 28 e renumerando-se para § 1º
o atual parágrafo único:
“Art.27 - ................................
.............................................
§ 2º - O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembléia
Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em
espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.
...............................................”
“Art. 28 - .................................
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§ 1º - Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração
pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado
o disposto no art. 38, I, IV e V.
§ 2º - Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão
fixados por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os
arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.”
“Art. 29 - ..................................
................................................
V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de
iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I;
VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal, na razão de,
no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados
Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153,
§ 2º, I;
...............................................”
Art. 3º - O caput, os incisos I, II, V, VII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XIX e o § 3º do
art. 37 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, acrescendo-se
ao artigo os §§ 7º a 9º:
“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham
os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
..............................................
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento;
..............................................
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
..............................................
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada
caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo
e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal;
.............................................
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço público;
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
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XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I;
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
.....................................
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;
.....................................
§ 3º - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta
e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e
interna, da qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo,
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.
.....................................
§ 7º - A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego
da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
§ 8º - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal.
§ 9º - O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia
mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.”
Art. 4º - O caput do art. 38 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 38 - Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício
de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
.....................................”
Art. 5º - O art. 39 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de
política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados
pelos respectivos Poderes.
§ 1º - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:
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I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de
cada carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
§ 2º - A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação
e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um
dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios
ou contratos entre os entes federados.
§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os
Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o
disposto no art. 37, X e XI.
§ 5º - Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer
a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em
qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.
§ 6º - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do
subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
§ 7º - Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação
de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade
e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.
§ 8º - A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada
nos termos do § 4º.”
Art. 6º - O art. 41 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 41 - São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
§ 2º - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado,
e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito
a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração
proporcional ao tempo de serviço.
§ 3º - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.
§ 4º - Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial
de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.”
Art. 7º - O art. 48 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XV:
“Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não
exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de
competência da União, especialmente sobre:
......................................
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XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa
conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e
do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I.”
Art. 8º - Os incisos VII e VIII do art. 49 da Constituição Federal passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
........................................
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
........................................”
Art. 9º - O inciso IV do art. 51 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 51 - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
........................................
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação
da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias;
.........................................”
Art. 10 - O inciso XIII do art. 52 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 52 - Compete privativamente ao Senado Federal:
.........................................
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação
da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias;
..........................................”
Art. 11 - O § 7º do art. 57 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 57 - .............................
...........................................
§ 7º - Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre
a matéria para a qual foi convocado, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor
superior ao do subsídio mensal.”
Art. 12 - O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 70 - .............................
Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.”
Art. 13 - O inciso V do art. 93, o inciso III do art. 95 e a alínea b do inciso II do art. 96 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 93 - .............................
...........................................
V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco
por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os
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subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e
estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo
a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento,
nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais
Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º;
.......................................”
“Art. 95 - Os juízes gozam das seguintes garantias:
.......................................
III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I.
......................................”
“Art. 96 - Compete privativamente:
.....................................
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor
ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
.......................................
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos
juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos
juizes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, ressalvado o disposto no art. 48, XV;
.......................................”
Art. 14 - O § 2º do art. 127 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 127 - ........................
........................................
§ 2º - Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo,
observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus
cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e
títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização
e funcionamento.
........................................”
Art. 15 - A alínea c do inciso I do § 5º do art. 128 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 128 - .........................
.........................................
§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de
cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:
I - as seguintes garantias:
........................................
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto
nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;
........................................”
Art. 16 - A Seção II do Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal passa a denominar-se “DA ADVOCACIA PÚBLICA”.
Art. 17 - O art. 132 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 132 - Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na
qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial
e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
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Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três
anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios,
após relatório circunstanciado das corregedorias.”
Art. 18 - O art. 135 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 135 - Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste
Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.”
Art. 19 - O § 1º e seu inciso III e os §§ 2º e 3º do art. 144 da Constituição Federal passam
a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se no artigo § 9º:
“Art. 144 - ............................
............................................
§ 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido
pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
...........................................
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
............................................
§ 2º - A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União
e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais.
§ 3º - A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União
e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
ferrovias federais.
............................................
§ 9º - A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste
artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.”
Art. 20 - O caput do art. 167 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido de inciso
X, com a seguinte redação:
“Art. 167 - São vedados:
............................................
X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por
antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras,
para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
..........................................”
Art. 21 - O art. 169 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 169 - A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as
empresas públicas e as sociedades de economia mista.
§ 2º - Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a
adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses
de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não
observarem os referidos limites.
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§ 3º - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo
fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios adotarão as seguintes providências:
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis.
§ 4º - Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para
assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o
servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um
dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto
da redução de pessoal.
§ 5º - O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização
correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.
§ 6º - O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas
pelo prazo de quatro anos.
§ 7º - Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do
disposto no § 4º.”
Art. 22 - O § 1º do art. 173 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art - 173................................
§ 1º - A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações,observados os princípios da administração pública;
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.
.............................................”
Art. 23 - O inciso V do art. 206 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
............................................
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira
para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por
concurso público de provas e títulos;
............................................”
Art. 24 - O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 241 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio
de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados,
autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total
ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços
transferidos.”
Art. 25 - Até a instituição do fundo a que se refere o inciso XIV do art. 21 da Constituição
Federal, compete à União manter os atuais compromissos financeiros com a prestação de
serviços públicos do Distrito Federal.
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Art. 26 - No prazo de dois anos da promulgação desta Emenda, as entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos quanto à respectiva natureza jurídica, tendo
em conta a finalidade e as competências efetivamente executadas.
Art. 27 - O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação desta Emenda,
elaborará lei de defesa do usuário de serviços públicos.
Art. 28 - É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação a que se
refere o § 4º do art. 41 da Constituição Federal.
Art. 29 - Os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos da aposentadoria e pensões
e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão, a partir da promulgação desta
Emenda, aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção
de excesso a qualquer título.
Art. 30 - O projeto de lei complementar a que se refere o art. 163 da Constituição Federal
será apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no prazo máximo de cento
e oitenta dias da promulgação desta Emenda.
Art. 31. Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores
municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá
e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções
prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados;
os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal, custeados pela
União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido
pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer título,
de diferenças remuneratórias.
§ 1º - Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços aos respectivos
Estados, na condição de cedidos, submetidos às disposições legais e regulamentares a que
estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias Militares, observadas as atribuições
de função compatíveis com seu grau hierárquico.
§ 2º - Os servidores civis continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão da administração federal.
Art. 31 - Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores
municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá
e de Roraima que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções
prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados,
os servidores e os policiais militares admitidos regularmente pelos governos dos Estados
do Amapá e de Roraima no período entre a transformação e a efetiva instalação desses
Estados em outubro de 1993 e, ainda, os servidores nesses Estados com vínculo funcional
já reconhecido pela União integrarão, mediante opção, quadro em extinção da administração
federal. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 79, de 2014)
§ 1º - O enquadramento referido no caput para os servidores ou para os policiais militares
admitidos regularmente entre a transformação e a instalação dos Estados em outubro de
1993 deverá dar-se no cargo em que foram originariamente admitidos ou em cargo equivalente. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 79, de 2014)
§ 2º - Os integrantes da carreira policial militar a que se refere o caput continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, submetidos às disposições
estatutárias a que estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias Militares, observados as atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico e o direito às devidas
promoções. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 79, de 2014)
§ 3º - Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços aos respectivos
Estados e a seus Municípios, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou
entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 79, de 2014)
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Art. 32 - A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 247 - As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável
que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas
de Estado.
Parágrafo único - Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente
ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório
e a ampla defesa.”
Art. 33 - Consideram-se servidores não estáveis, para os fins do art. 169, § 3º, II, da
Constituição Federal aqueles admitidos na administração direta, autárquica e fundacional
sem concurso público de provas ou de provas e títulos após o dia 5 de outubro de 1983.
Art. 34 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.
Brasília, 4 de junho de 1998
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado
HERÁCLITO FORTES, 1° Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2° Vice-Presidente;
Deputado UBIRATAN AGUIAR, 1° Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2° Secretário; Deputado
EFRAIM MORAIS, 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senadora JÚNIA MARISE, 2º Vice-Presidente; Senador
CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário; Senador FLÁVIANO MELO, 3° Secretário; Senador
LUCÍDIO PORTELLA, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.6.1998
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Modifica o sistema de previdência social, estabelece
normas de transição e dá outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 7º - .......................................................................................
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos
termos da lei;
.....................................................................................................
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de quatorze anos;
....................................................................................................”
“Art. 37 - ......................................................................................
§ 10 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma
do § 3º:
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I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição;
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício
no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco
anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não
poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com
base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na
forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.
§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de
atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, definidos em lei complementar.
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos,
em relação ao disposto no § 1º, III, “a”, para o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de
previdência previsto neste artigo.
§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao
valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o
servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º.
§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores
em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensão, na forma da lei.
§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.
§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição
fictício.
§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade,
inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como
de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e
ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo
acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o
regime geral de previdência social.
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§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público,
aplica-se o regime geral de previdência social.
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime
de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo,
poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime
de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral
de previdência social de que trata o art. 201.
§ 15 - Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as normas gerais
para a instituição de regime de previdência complementar pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo.
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá
ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação
do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.”
“Art. 42 - .................................................................................
§ 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do
que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142,
§§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º,
inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.
§ 2º - Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e a seus pensionistas,
aplica-se o disposto no art. 40, §§ 7º e 8º.”
“Art. 73 - ..................................................................................
§ 3º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça,
aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.
................................................................................................”
“Art. 93 - ..................................................................................
VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40;
................................................................................................”
“Art. 100 - ................................................................................
§ 3º - O disposto no “caput” deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não
se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.”
“Art. 114 - ................................................................................
§ 3º - Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições sociais
previstas no art. 195, I, “a”, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que
proferir.”
“Art. 142 - ................................................................................
§ 3º - .......................................................................................
IX - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art. 40, §§ 7º e 8º;
...............................................................................................”
“Art. 167 - ...............................................................................
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195,
I, “a”, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o art. 201.
...............................................................................................”
“Art. 194 - ................................................................................
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Parágrafo único - .......................................................................
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite,
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo
nos órgãos colegiados.”
“Art. 195 - ...............................................................................
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição
sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que
trata o art. 201;
...........................................................................
§ 8º - O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal,
bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a
aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus
aos benefícios nos termos da lei.
§ 9º - As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas ou
bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva
de mão-de-obra.
§ 10 - A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde
e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.
§ 11 - É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, “a”, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em
lei complementar.”
“Art. 201 - A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.
§ 1º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos
de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, definidos em lei complementar.
§ 2º - Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho
do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.
§ 3º - Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão
devidamente atualizados, na forma da lei.
§ 4º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.
§ 5º - É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado
facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
38

Emenda Constitucional Federal no 20

§ 6º - A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos
proventos do mês de dezembro de cada ano.
§ 7º - É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da
lei, obedecidas as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os
que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor
rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.
§ 8º - Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em
cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
§ 9º - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em
que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo
critérios estabelecidos em lei.
§ 10 - Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado.
§ 11 - Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário
para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei.”
“Art. 202 - O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma
autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
§ 1º - A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de
benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à
gestão de seus respectivos planos.
§ 2º - As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
§ 3º - É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades
de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.
§ 4º - Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas
controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de
previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.
§ 5º - A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às
empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos,
quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.
§ 6º - A lei complementar a que se refere o § 4º deste artigo estabelecerá os requisitos para
a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada
e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que
seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.”
Art. 2º - A Constituição Federal, nas Disposições Constitucionais Gerais, é acrescida dos
seguintes artigos:
“Art. 248 - Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime
geral de previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao
limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão
os limites fixados no art. 37, XI.
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Art. 249 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria
e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos
respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir
fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de
qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos.
Art. 250 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação,
a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza,
mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo.”
Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos
servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos
seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.
§ 1º - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade fará jus à isenção da contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 1º,
III, “a”, da Constituição Federal.
§ 2º - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no
“caput”, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data
de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados
de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela
estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação vigente.
§ 3º - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares,
inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que
já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o
disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
Art. 4º - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço
considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei
discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.
Art. 5º - O disposto no art. 202, § 3º, da Constituição Federal, quanto à exigência de
paridade entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do segurado, terá vigência
no prazo de dois anos a partir da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra antes, na data
de publicação da lei complementar a que se refere o § 4º do mesmo artigo.
Art. 6º - As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão rever, no prazo
de dois anos, a contar da publicação desta Emenda, seus planos de benefícios e serviços,
de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de intervenção, sendo seus
dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras responsáveis civil e criminalmente pelo
descumprimento do disposto neste artigo.
Art. 7º - Os projetos das leis complementares previstas no art. 202 da Constituição Federal
deverão ser apresentados ao Congresso Nacional no prazo máximo de noventa dias após
a publicação desta Emenda.
Art. 8º - Observado o disposto no Art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção
a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 3º, da Constituição
Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração
Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação desta Emenda, quando o
servidor, cumulativamente: (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se
mulher; (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;(Revogado
pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
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III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:(Revogado pela Emenda
Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e(Revogado pela Emenda
Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea
anterior.(Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
§ 1º - O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em seus incisos
I e II, e observado o disposto no Art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:(Revogado
pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:(Revogado pela Emenda
Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e(Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;(Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
II - os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta por cento do
valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o “caput”, acrescido de cinco
por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até
o limite de cem por cento.(Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
§ 2º - Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas
o disposto neste artigo.(Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
§ 3º - Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até
a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento.(Revogado
pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
§ 4º - O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data da publicação desta Emenda, tenha
ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se
na forma do disposto no “caput”, terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por
cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício
das funções de magistério.(Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
§ 5º - O servidor de que trata este artigo, que, após completar as exigências para aposentadoria estabelecidas no “caput”, permanecer em atividade, fará jus à isenção da contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40, § 1º, III,
“a”, da Constituição Federal. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)
Art. 9º - Observado o disposto no Art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a
aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social,
é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral
de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente,
atender aos seguintes requisitos:
I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,
se mulher; e
II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior.
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§ 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do
“caput”, e observado o disposto no Art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:
I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que,
na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea anterior;
II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da
aposentadoria a que se refere o “caput”, acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.
§ 2º - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade
de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no “caput”, terá o tempo
de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete
por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério.
Art. 10 - O regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14, 15 e 16,
da Constituição Federal, somente poderá ser instituído após a publicação da lei complementar prevista no § 15 do mesmo artigo. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41,
de 19.12.2003)
Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos
membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou
de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes
proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se
refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite
de que trata o § 11 deste mesmo artigo.
Art. 12 - Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre as contribuições de que
trata o art. 195 da Constituição Federal, são exigíveis as estabelecidas em lei, destinadas
ao custeio da seguridade social e dos diversos regimes previdenciários.
Art. 13 - Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles
que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais),
que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios
do regime geral de previdência social.
Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de
forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.
Art. 15 - Até que a lei complementar a que se refere o art. 201, § 1º, da Constituição
Federal, seja publicada, permanece em vigor o disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8213,
de 24 de julho de 1991, na redação vigente à data da publicação desta Emenda.
Art. 16 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Revoga-se o inciso II do § 2º do art. 153 da Constituição Federal.
Brasília, 15 de dezembro de 1998
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado HERÁCLITO
FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente; Deputado
UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário; Deputado PAULO
PAIM, 3º Secretário; Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senadora JÚNIA MARISE, 2º Vice-Presidente; Senador
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RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário; Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário; Senador
FLÁVIANO MELO, 3° Secretário; Senador LUCÍDIO PORTELLA, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publiacado no D.O.U. de 16.12.1998
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21, DE 18 DE MARÇO DE 1999
Prorroga, alterando a alíquota, a contribuição provisória
sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e de direitos de natureza financeira, a que se refere o
art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Fica incluído o art. 75 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com
a seguinte redação:
“Art. 75 - É prorrogada, por trinta e seis meses, a cobrança da contribuição provisória sobre
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira
de que trata o art. 74, instituída pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada
pela Lei nº 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vigência é também prorrogada por
idêntico prazo.
§ 1º - Observado o disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal, a alíquota da
contribuição será de trinta e oito centésimos por cento, nos primeiros doze meses, e de
trinta centésimos, nos meses subseqüentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-la total
ou parcialmente, nos limites aqui definidos.
§ 2º - O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota, nos
exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da previdência social.
§ 3º - É a União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna, cujos recursos serão
destinados ao custeio da saúde e da previdência social, em montante equivalente ao produto
da arrecadação da contribuição, prevista e não realizada em 1999.”
Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1999.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado HERÁCLITO FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente;
Deputado UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário;
Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário;
Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário; Senador NABOR JÚNIOR, 3º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 19.3.1999
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22, DE 18 DE MARÇO DE 1999
Acrescenta parágrafo único ao art. 98 e altera as
alíneas “i” do inciso I do art. 102 e “c” do inciso I do
art. 105 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - É acrescentado ao art. 98 da Constituição Federal o seguinte parágrafo único:
“Art. 98 - ..............................................................................
“Parágrafo único - Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da
Justiça Federal.”
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Art. 2º - A alínea “i” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 102 - .............................................................................
I - ...............................................................
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for
autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
....................................................................”
Art. 3º - A alínea “c” do inciso I do art. 105 da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 105 - ....................................................
I - ...............................................................
c) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas
na alínea “a”, quando coator for tribunal, sujeito à sua jurisdição, ou Ministro de Estado,
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
...................................................................”
Art. 4º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de março de 1999.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado HERÁCLITO FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente;
Deputado UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário;
Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário; Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário; Senador NABOR JÚNIOR, 3º Secretário; Senador
CASILDO MALDANER, 4º Secretário
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 19.3.1999
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 23, DE 2 DE SETEMBRO DE 1999
Altera os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da Constituição
Federal (criação do Ministério da Defesa).
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da Constituição Federal, passam a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 12 - ............................................................
..........................................................................
§ 3º - .................................................................
..........................................................................
VII - de Ministro de Estado da Defesa.
..........................................................................” (NR)
“Art. 52 - ............................................................
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; (NR)
“..........................................................................”
“Art. 84 - .............................................................
...........................................................................
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XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os
cargos que lhes são privativos;
....................................................................................” (NR)
“Art. 91 - ......................................................................
....................................................................................
V - o Ministro de Estado da Defesa;
...................................................................................
VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
....................................................................................” (NR)
“Art. 102 - ....................................................................
I - ...............................................................................
....................................................................................
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado
e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52,
I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de
missão diplomática de caráter permanente;
...................................................................................” (NR)
“Art. 105 - ...................................................................
I - ...............................................................................
...................................................................................
b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; (NR)
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas
na alínea “a”, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado
ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral;
..................................................................................” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 1999.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado HERÁCLITO FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente;
Deputado UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário;
Deputado JAQUES WAGNER, 3º Secretário; Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senador ADEMIR ANDRADE, 2º Vice-Presidente; Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário; Senador NABOR JÚNIOR, 3º Secretário; Senador
CASILDO MALDANER, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 3.9.1999
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 24, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1999
Altera dispositivos da Constituição Federal pertinentes à
representação classistas na Justiça do Trabalho.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Os arts. 111, 112, 113, 115 e 116 da Constituição Federal passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 111 - ....................................................................
....................................................................................
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III - Juizes do Trabalho. (NR)
§ 1º - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de dezessete Ministros, togados e
vitalícios, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal,
dos quais onze escolhidos dentre juizes dos Tribunais Regionais do Trabalho, integrantes
da carreira da magistratura trabalhista, três dentre advogados e três dentre membros do
Ministério Público do Trabalho. (NR)
I - (Revogado).
II - (Revogado).
§ 2º - O Tribunal encaminhará ao Presidente da República listas tríplices, observando-se,
quanto às vagas destinadas aos advogados e aos membros do Ministério Público, o disposto
no art. 94; as listas tríplices para o provimento de cargos destinados aos juízes da magistratura trabalhista de carreira deverão ser elaboradas pelos Ministros togados e vitalícios. (NR)
................................................................ ”
“Art. 112 - Haverá pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado e no
Distrito Federal, e a lei instituirá as Varas do Trabalho, podendo, nas comarcas onde não
forem instituídas, atribuir sua jurisdição aos juízes de direito.” (NR)
“Art. 113 - A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias
e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho.” (NR)
“Art. 115 - Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de juízes nomeados pelo Presidente da República, observada a proporcionalidade estabelecida no § 2º do art. 111. (NR)
Parágrafo único - .......................................
................................................................
III - (Revogado).”
“Art. 116 - Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. (NR)
Parágrafo único - (Revogado)”
Art. 2º - É assegurado o cumprimento dos mandatos dos atuais ministros classistas temporários do Tribunal Superior do Trabalho e dos atuais juizes classistas temporários dos
Tribunais Regionais do Trabalho e das Juntas de Conciliação e Julgamento.
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revoga-se o art. 117 da Constituição Federal.
Brasília, em 9 de dezembro de 1999
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado HERÁCLITO FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente;
Deputado UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário;
Deputado JAQUES WAGNER, 3º Secretário; Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senador ADEMIR
ANDRADE, 2º Vice-Presidente; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário; Senador
CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário; Senador NABOR JÚNIOR, 3º Secretário; Senador
CASILDO MALDANER, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.12.1999
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2000
Altera o inciso VI do art. 29 e acrescenta o art. 29-A
à Constituição Federal, que dispõem sobre limites de
despesas com o Poder Legislativo Municipal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
46

Emenda Constitucional Federal no 25

Art. 1º - O inciso VI do art. 29 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 29 - ...................................................................
.................................................................................
“VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada
legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os
critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:” (NR)
“a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;” (AC) AC = acréscimo.
“b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsídio máximo dos
Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;” (AC)
“c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;” (AC)
“d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;” (AC)
“e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos
Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;” (AC)
“f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;” (AC)
.................................................................................”
Art. 2º - A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do seguinte art. 29-A:
“Art. 29-A - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais,
relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153
e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:” (AC)
“I - oito por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes;” (AC)
“II - sete por cento para Municípios com população entre cem mil e um e trezentos mil
habitantes;” (AC)
“III - seis por cento para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos
mil habitantes;” (AC)
“IV - cinco por cento para Municípios com população acima de quinhentos mil habitantes.” (AC)
“§ 1º - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha
de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.” (AC)
“§ 2º - Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:” (AC)
“I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;” (AC)
“II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou” (AC)
“III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.” (AC)
“§ 3º - Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito
ao § 1º deste artigo.” (AC)
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor em 1º de janeiro de 2001.
Brasília, 14 de fevereiro de 2000.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado HERÁCLITO FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente;
Deputado UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário;
Deputado JAQUES WAGNER, 3º Secretário; Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senador ADEMIR ANDRADE, 2º Vice-Presidente; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário; Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário;
Senador NABOR JÚNIOR, 3º Secretário; Senador CASILDO MALDANER, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.2.2000
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2000
Altera a redação do art. 6º da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 6º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 2000.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado HERÁCLITO FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente;
Deputado UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário;
Deputado JAQUES WAGNER, 3º Secretário; Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senador ADEMIR ANDRADE, 2º Vice-Presidente; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário; Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário;
Senador NABOR JÚNIOR, 3º Secretário; Senador CASILDO MALDANER, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.2.2000
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 27, DE 21 DE MARÇO DE 2000
Acrescenta o art. 76 ao ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo a desvinculação de arrecadação de impostos e contribuições sociais da União.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - É incluído o art. 76 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a
seguinte redação:
“Art. 76 - É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2000 a 2003, vinte por
cento da arrecadação de impostos e contribuições sociais da União, já instituídos ou que vierem a ser criados no referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais.” (AC)
“§ 1º - O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, § 5º; 157, I; l58, I e II;
e 159, I, “a” e “b”, e II, da Constituição, bem como a base de cálculo das aplicações em
programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
a que se refere o art. 159, I, “c”, da Constituição.” (AC)
“§ 2º - Excetua-se da desvinculação de que trata o caput deste artigo a arrecadação da contribuição social do salário-educação a que se refere o art. 212, § 5º, da Constituição.” (AC)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de março de 2000.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado HERÁCLITO FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente;
Deputado UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário;
Deputado JAQUES WAGNER, 3º Secretário; Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senador ADEMIR ANDRADE, 2º Vice-Presidente; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário; Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário;
Senador NABOR JÚNIOR, 3º Secretário; Senador CASILDO MALDANER, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.3.2000
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 28, DE 25 DE MAIO DE 2000
Dá nova redação ao inciso XXIX do art. 7º e revoga o
art. 233 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após
a extinção do contrato de trabalho;” (NR)
“a) (Revogada).”
“b) (Revogada).”
Art. 2º - Revoga-se o art. 233 da Constituição Federal.
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 25 de maio de 2000.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado HERÁCLITO FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente;
Deputado UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário; Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário;
Deputado JAQUES WAGNER, 3º Secretário; Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senador ADEMIR ANDRADE, 2º Vice-Presidente; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário; Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2º Secretário;
Senador CASILDO MALDANER, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.5.2000
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000
Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos
mínimos para o financiamento das ações e serviços
públicos de saúde.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - A alínea e do inciso VII do art. 34 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34 - ............................................
..........................................................”
“VII - ..................................................
..........................................................”
“e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida
a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações
e serviços públicos de saúde.” (NR)
Art. 2º - O inciso III do art. 35 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35 - ............................................
.........................................................”
“III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;” (NR)
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Art. 3º - O § 1º do art. 156 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 156 - ......................................................................”
“§ 1º - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso
II, o imposto previsto no inciso I poderá:” (NR)
“I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e” (AC)*
“II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.” (AC)
“....................................................................................”
Art. 4º - O parágrafo único do art. 160 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 160 - .....................................................................”
“Parágrafo único - A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de
condicionarem a entrega de recursos:” (NR)
“I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias;” (AC)
“II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III.” (AC)
Art. 5º - O inciso IV do art. 167 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 167 - ....................................................................
....................................................................................”
“IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a
destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e para manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, e
212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas
no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;” (NR)
“..................................................................................”
Art. 6º - O art. 198 passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, numerando-se o
atual parágrafo único como § 1º:
“Art. 198 - ....................................................................
....................................................................................”
“§ 1º - (parágrafo único original)......................................”
“§ 2º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em
ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais
calculados sobre:” (AC)
“I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no
§ 3º;” (AC)
“II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a
que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a,
e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;” (AC)
“III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos
a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea
b e § 3º.” (AC)
“§ 3º - Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:” (AC)
“I - os percentuais de que trata o § 2º;” (AC)
“II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios,
objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;” (AC)
“III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas
federal, estadual, distrital e municipal;” (AC)
“IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.” (AC)
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Art. 7º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 77:
“Art. 77 - Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde serão equivalentes:” (AC)
“I - no caso da União:” (AC)
“a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício
financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por cento;” (AC)
“b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação
nominal do Produto Interno Bruto - PIB;” (AC)
“II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação
dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159,
inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos
Municípios; e” (AC)
“III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158
e 159, inciso I, alínea b e § 3º.” (AC)
“§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais inferiores
aos fixados nos incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro
de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a
partir de 2000, a aplicação será de pelo menos sete por cento.” (AC)
“§ 2º - dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no mínimo, serão aplicados nos Municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços
básicos de saúde, na forma da lei.” (AC)
“§ 3º - Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações
e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão
aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho
de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.” (AC)
“§ 4º - Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício
financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
o disposto neste artigo.” (AC)
Art. 8º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de setembro de 2000
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado Michel Temer, Presidente; Deputado Heráclito
Fortes, 1º Vice-Presidente; Deputado Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente; Deputado
Ubiratan Aguiar, 1º Secretário; Deputado Nelson Trad, 2º Secretário; Deputado Jaques
Wagner, 3º Secretário; Deputado Efraim Morais, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente; Senador
Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente; Senador Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente; Senador
Ronaldo Cunha Lima, 1º Secretário; Senador Carlos Patrocínio, 2º Secretário; Senador
Nabor Júnior, 3º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.9.2000
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000
Altera a redação do art. 100 da Constituição Federal
e acrescenta o art. 78 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, referente ao pagamento de
precatórios judiciários.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 100 - ..............................................”
“§ 1º - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até
o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.”(NR)
“§ 1º-A Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários,
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de
sentença transitada em julgado.” (AC)*
“§ 2º - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente
ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda
determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento
do credor, e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o
seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito.”(NR)
“§ 3º - O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não
se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a
Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial
transitada em julgado.”(NR)
“§ 4º - A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no § 3º deste artigo, segundo
as diferentes capacidades das entidades de direito público.” (AC)
“§ 5º - O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou
tentar frustrar a liquidação regular de precatório incorrerá em crime de responsabilidade.” (AC)
Art. 2º - É acrescido, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o art. 78, com
a seguinte redação:
“Art. 78 - Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza
alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou
depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e
os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados
pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais,
iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos.” (AC)
“§ 1º - É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor.” (AC)
“§ 2º - As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas
até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da
entidade devedora.” (AC)
“§ 3º - O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para dois anos, nos casos de
precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde
que comprovadamente único à época da imissão na posse.” (AC)
“§ 4º - O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão
no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar
ou determinar o seqüestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à
satisfação da prestação.” (AC)
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 13 de setembro de 2000
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado Michel Temer, Presidente; Deputado Heráclito
Fortes, 1º Vice-Presidente; Deputado Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente; Deputado
Ubiratan Aguiar, 1º Secretário; Deputado Nelson Trad, 2º Secretário; Deputado Jaques
Wagner, 3º Secretário; Deputado Efraim Morais, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente; Senador
Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente; Senador Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente; Senador
Ronaldo Cunha Lima, 1º Secretário; Senador Carlos Patrocínio, 2º Secretário; Senador
Nabor Júnior, 3º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.9.2000
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2000
Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - A Constituição Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é
acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 79 - É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar
com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência,
cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação,
saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados
para melhoria da qualidade de vida.
Parágrafo único - O Fundo previsto neste artigo terá Conselho Consultivo e de Acompanhamento que conte com a participação de representantes da sociedade civil, nos termos da lei.
Art. 80 - Compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza:
I - a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de oito centésimos
por cento, aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da contribuição social de que trata o art. 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
II - a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de cinco pontos
percentuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, ou do imposto que
vier a substituí-lo, incidente sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do Fundo;
III - o produto da arrecadação do imposto de que trata o art. 153, inciso VII, da Constituição;
IV - dotações orçamentárias;
V - doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas do País ou do exterior;
VI - outras receitas, a serem definidas na regulamentação do referido Fundo.
§ 1º - Aos recursos integrantes do Fundo de que trata este artigo não se aplica o disposto
nos arts. 159 e 167, inciso IV, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de
recursos orçamentários.
§ 2º - A arrecadação decorrente do disposto no inciso I deste artigo, no período compreendido entre 18 de junho de 2000 e o início da vigência da lei complementar a que se refere
a art. 79, será integralmente repassada ao Fundo, preservado o seu valor real, em títulos
públicos federais, progressivamente resgatáveis após 18 de junho de 2002, na forma da lei.
Art. 81 - É instituído Fundo constituído pelos recursos recebidos pela União em decorrência da
desestatização de sociedades de economia mista ou empresas públicas por ela controladas,
direta ou indiretamente, quando a operação envolver a alienação do respectivo controle
acionário a pessoa ou entidade não integrante da Administração Pública, ou de participação
societária remanescente após a alienação, cujos rendimentos, gerados a partir de 18 de
junho de 2002, reverterão ao Fundo de Combate e Erradicação de Pobreza.
§ 1º - Caso o montante anual previsto nos rendimentos transferidos ao Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance o valor de quatro bilhões
de reais. far-se-á complementação na forma do art. 80, inciso IV, do Ato das disposições
Constitucionais Transitórias.
§ 2º - Sem prejuízo do disposto no § 1º, o Poder Executivo poderá destinar ao Fundo a que
se refere este artigo outras receitas decorrentes da alienação de bens da União.
§ 3º - A constituição do Fundo a que se refere o caput, a transferência de recursos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e as demais disposições referentes ao § 1º deste
artigo serão disciplinadas em lei, não se aplicando o disposto no art. 165, § 9º, inciso II, da
Constituição.
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Art. 82 - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate á Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar,
devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da
sociedade civil.
§ 1º - Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de
até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre os produtos e serviços supérfluos,
não se aplicando, sobre este adicional, o disposto no art. 158, inciso IV, da Constituição.
§ 2º - Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio
ponto percentual na alíquota do Imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.
Art. 83 - Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80,
inciso II, e 82, §§ 1º e 2º.”
Art. 2º - esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 2000
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado HERÁCLITO FORTES, 1º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Vice-Presidente,
Deputado UBIRATAN AGUIAR; 1º Secretário, Deputado NELSON TRAD, 2º Secretário;
Deputado JAQUES WAGNER, 3º Secretário; Deputado EFRAIM MORAIS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Presidente; Senador
GERALDO MELO, 1º Vice-Presidente; Senador ADEMIR ANDRADE, 2º Vice-Presidente; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 1º Secretário; Senador CARLOS PATROCÍNIO, 2 º Secretário;
Senador NABOR JÚNIOR, 3º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 18.12.2000
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001
Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84,
88 e 246 da Constituição Federal, e dá outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Os arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constituição Federal passam a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 48 - .................................................
...............................................................
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado
o que estabelece o art. 84, VI, b;
XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública;
.............................................................”(NR)
“Art. 57 - ...............................................
.............................................................
§ 7º - Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre
a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º, vedado o pagamento
de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal.
§ 8º - Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do
Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação.”(NR)
“Art. 61 - ................................................
§ 1º - .....................................................
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...........................................................
II - .....................................................
..........................................................
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;
.........................................................”(NR)
“Art. 62 - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
§ 1º - É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus
membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;
II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro
ativo financeiro;
III - reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de
sanção ou veto do Presidente da República.
§ 2º - Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os
previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro
seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.
§ 3º - As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável,
nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar,
por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.
§ 4º - O prazo a que se refere o § 3º - contar-se-á da publicação da medida provisória,
suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.
§ 5º - A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das
medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos
constitucionais.
§ 6º - Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados
de sua publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das
Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as
demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
§ 7º - Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que,
no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada
nas duas Casas do Congresso Nacional.
§ 8º - As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.
§ 9º - Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias
e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário
de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
§ 10 - É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha
sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
§ 11 - Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
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§ 12 - Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória,
esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.”(NR)
“Art. 64 - ..............................................
............................................................
§ 2º - Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem
sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que
tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.
...........................................................”(NR)
“Art. 66 - .............................................
...........................................................
§ 6º - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na
ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.
..........................................................”(NR)
“Art. 84 - ............................................
..........................................................
VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento
de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
..........................................................”(NR)
“Art. 88 - A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração
pública.”(NR)
“Art. 246 - É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de
janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive.”(NR)
Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até
deliberação definitiva do Congresso Nacional.
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de setembro de 2001
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado Aécio Neves, Presidente; Deputado Efraim
Morais, 1º Vice-Presidente; Deputado Barbosa Neto, 2º Vice-Presidente; Deputado Nilton
Capixaba, 2º Secretário; Deputado Paulo Rocha, 3º Secretário; Deputado Ciro Nogueira,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador Edison Lobão, Presidente, Interino; Senador Antonio
Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente; Senador Carlos Wilson, 1º Secretário; Senador Antero Paes de Barros, 2º Secretário; Senador Ronaldo Cunha Lima, 3º Secretário; Senador
Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.9.2001
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001
Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O Art. 149 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
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“Art. 149 - ........................................
§ 1º - ...............................................
§ 2º - As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput
deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
II - poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados e álcool combustível;
III - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no
caso de importação, o valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.
§ 3º - A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada
a pessoa jurídica, na forma da lei.
§ 4º - A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.”(NR)
Art. 2º - O art. 155 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 155 - ........................................
§ 2º - ..............................................
IX - .................................................
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica,
ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade,
assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver
situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;
.........................................................
XII - ..................................................
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez,
qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b;
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.
§ 3º - À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153,
I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica,
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.
§ 4º - Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:
I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto
caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;
II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados,
e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade
que ocorre nas operações com as demais mercadorias;
III - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e
combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o
imposto caberá ao Estado de origem;
IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito
Federal, nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte:
a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto;
b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre
o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda
em condições de livre concorrência;
c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.
§ 5º - As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g.”(NR)
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Art. 3º - O art. 177 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 177 - ..................................................
§ 4º - A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos:
I - a alíquota da contribuição poderá ser:
a) diferenciada por produto ou uso;
b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no
art. 150,III, b;
II - os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e
seus derivados e derivados de petróleo;
b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do
gás;
c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.”(NR)
Art. 4º - Enquanto não entrar em vigor a lei complementar de que trata o art. 155, § 2º,
XII, h, da Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado
nos termos do § 2º, XII, g, do mesmo artigo, fixarão normas para regular provisoriamente
a matéria.
Art. 5º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.
Brasília, 11 de dezembro de 2001
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado Aécio Neves, Presidente; Deputado Efraim
Morais, 1º Vice-Presidente; Deputado Barbosa Neto, 2º Vice-Presidente; Deputado Severino
Cavalcanti, 1º Secretário; Deputado Nilton Capixaba, 2º Secretário; Deputado Paulo Rocha,
3º Secretário; Deputado Ciro Nogueira, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador Ramez Tebet, Presidente; Senador Edison Lobão,
1º Vice-Presidente; Senador Antonio Calor Valadares, 2º Vice-Presidente; Senador Carlos
Wilson, 1º Secretário; Senador Antero Paes de Barros, 2º Secretário; Senador Ronaldo
Cunha Lima, 3º Secretário; Senador Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 12.12.2001
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 34, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001
Dá nova redação à alínea c do inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - A alínea c do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 37 - ..........................................................
XVI - ................................................................
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)
.......................................................................”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de dezembro de 2001
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado Aécio Neves, Presidente; Deputado Barbosa
Neto, 2º Vice-Presidente; Deputado Nilton Capixaba, 2º Secretário; Deputado Paulo Rocha,
3º Secretário.
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Mesa do Senado Federal: Senador Ramez Tebet, Presidente; Senador Edison Lobão,
1º Vice-Presidente; Senador Antonio Calor Valadares, 2º Vice-Presidente; Senador Carlos
Wilson, 1º Secretário; Senador Antero Paes de Barros, 2º Secretário; Senador Ronaldo
Cunha Lima, 3º Secretário; Senador Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 14.12.2001
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 35, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001
Dá nova redação ao art. 53 de Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 53 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 53 - Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de
suas opiniões, palavras e votos.
§ 1º - Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
§ 2º - Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos
dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus
membros, resolva sobre a prisão.
§ 3º - Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa
de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até
a decisão final, sustar o andamento da ação.
§ 4º - O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável
de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.
§ 5º - A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.
§ 6º - Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes
confiaram ou deles receberam informações.
§ 7º - A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e
ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.
§ 8º - As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só
podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva,
nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de dezembro de 2001
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado AÉCIO NEVES, Presidente; Deputado EFRAIM
MORAIS, 1º Vice-Presidente; Deputado BARBOSA NETO, 2º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 1º Secretário; Deputado NILTON CAPIXABA, 2º Secretário; Deputado
PAULO ROCHA, 3º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RAMEZ TEBET, Presidente; Senador EDISON LOBÃO,
1º Vice-Presidente; Senador ANTONIO CARLOS VALADARES, 2º Vice-Presidente; Senador
CARLOS WILSON, 1º Secretário; Senador ANTERO PAES DE BARROS, 2º Secretário; Senador
RONALDO CUNHA LIMA, 3º Secretário; Senador MOZARILDO CAVALCANTI, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 21.12.2001
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 36, DE 28 DE MAIO DE 2002
Dá nova redação ao art. 222 da Constituição Federal,
para permitir a participação de pessoas jurídicas no
capital social de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nas condições que
especifica.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 222 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 222 - A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas
jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.
§ 1º - Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante
das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer,
direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.
§ 2º - A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação
veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em
qualquer meio de comunicação social.
§ 3º - Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221,
na forma de lei específica, que também garantira a prioridade de profissionais brasileiros
na execução de produções nacionais.
§ 4º - Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o § 1º.
§ 5º - As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional.” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 2002
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado AÉCIO NEVES, Presidente; Deputado BARBOSA NETO, 2º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 1º Secretário; Deputado
NILTON CAPIXABA, 2º Secretário; Deputado PAULO ROCHA, 3º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RAMEZ TEBET, Presidente; Senador EDISON LOBÃO,
1º Vice-Presidente; Senador ANTONIO CARLOS VALADARES, 2º Vice-Presidente; Senador
CARLOS WILSON, 1º Secretário; Senador ANTERO PAES DE BARROS, 2º Secretário; Senador MOZARILDO CAVALCANTI, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 29.5.2002
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 37, DE 12 DE JUNHO DE 2002
Altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e
acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º,
renumerando-se os subseqüentes:
“Art. 100 - ..............................................
§ 4º - São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago,
bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu
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pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no § 3º deste artigo e, em parte,
mediante expedição de precatório.
.........................................................”(NR)
Art. 2º - O § 3º do art. 156 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 156 - ..........................................
..........................................................
§ 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;
..........................................................
III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados.
.........................................................”(NR)
Art. 3º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos
seguintes arts. 84, 85, 86, 87 e 88:
“Art. 84 - A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de 2004.
§ 1º - Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a vigência da Lei nº 9.311,
de 24 de outubro de 1996, e suas alterações.
§ 2º - do produto da arrecadação da contribuição social de que trata este artigo será destinada a parcela correspondente à alíquota de:
I - vinte centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações
e serviços de saúde;
II - dez centésimos por cento ao custeio da previdência social;
III - oito centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que
tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 3º - A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de:
I - trinta e oito centésimos por cento, nos exercícios financeiros de 2002 e 2003;
II - oito centésimos por cento, no exercício financeiro de 2004, quando será integralmente
destinada ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 81
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 85 - A contribuição a que se refere o art. 84 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias não incidirá, a partir do trigésimo dia da data de publicação desta Emenda
Constitucional, nos lançamentos:
I - em contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas
para operações de:
a) câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação de que trata o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001;
b) companhias securitizadoras de que trata a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997;
c) sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de créditos oriundos
de operações praticadas no mercado financeiro;
II - em contas correntes de depósito, relativos a:
a) operações de compra e venda de ações, realizadas em recintos ou sistemas de negociação
de bolsas de valores e no mercado de balcão organizado;
b) contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas diversas modalidades,
negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros;
III - em contas de investidores estrangeiros, relativos a entradas no País e a remessas para
o exterior de recursos financeiros empregados, exclusivamente, em operações e contratos
referidos no inciso II deste artigo.
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§ 1º - O Poder Executivo disciplinará o disposto neste artigo no prazo de trinta dias da data
de publicação desta Emenda Constitucional.
§ 2º - O disposto no inciso I deste artigo aplica-se somente às operações relacionadas em ato
do Poder Executivo, dentre aquelas que constituam o objeto social das referidas entidades.
§ 3º - O disposto no inciso II deste artigo aplica-se somente a operações e contratos
efetuados por intermédio de instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e
valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades
corretoras de mercadorias.
Art. 86 - Serão pagos conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal, não se lhes
aplicando a regra de parcelamento estabelecida no caput do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou
Municipal oriundos de sentenças transitadas em julgado, que preencham, cumulativamente,
as seguintes condições:
I - ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários;
II - ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 3º do art. 100 da
Constituição Federal ou pelo art. 87 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
III - estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da publicação desta
Emenda Constitucional.
§ 1º - Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos saldos, serão pagos na ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios, com precedência
sobre os de maior valor.
§ 2º - Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto
de pagamento parcial, nos termos do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, poderão ser pagos em duas parcelas anuais, se assim dispuser a lei.
§ 3º - Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de natureza alimentícia previstos neste artigo terão precedência para pagamento sobre todos os demais.
Art. 87 - Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor,
até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação,
observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações
consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:
I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;
II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento
far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao
crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório,
da forma prevista no § 3º do art. 100.
Art. 88 - Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º
do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso III do caput do
mesmo artigo:
I - terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se referem os itens
32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968;
II - não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resulte,
direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso I.”
Art. 4º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 12 de junho de 2002
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado AÉCIO NEVES, Presidente; Deputado BARBOSA NETO, 2º Vice-Presidente; Deputado NILTON CAPIXABA, 2º Secretário; Deputado
PAULO ROCHA, 3º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RAMEZ TEBET, Presidente; Senador EDISON LOBÃO,
1º Vice-Presidente; Senador CARLOS WILSON, 1º Secretário; Senador ANTERO PAES DE
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BARROS, 2º Secretário; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 3º Secretário; Senador MOZARILDO CAVALCANTI, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 13.6.2002
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 38, DE 12 DE JUNHO DE 2002
Acrescenta o art. 89 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares
do extinto Território Federal de Rondônia aos Quadros
da União.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional:
Art. 1º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 89:
“Art. 89 - Os integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia, que
comprovadamente se encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviços
àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os Policiais
Militares admitidos por força de lei federal, custeados pela União, constituirão quadro em
extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens a eles inerentes,
vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias, bem como ressarcimentos ou indenizações de qualquer espécie, anteriores à promulgação desta Emenda.
Parágrafo único - Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços
ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações da respectiva Polícia Militar, observadas as
atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 12 de junho de 2002
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado AÉCIO NEVES, Presidente; Deputado BARBOSA NETO, 2º Vice-Presidente; Deputado NILTON CAPIXABA, 2º Secretário; Deputado
PAULO ROCHA, 3º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RAMEZ TEBET, Presidente; Senador EDISON LOBÃO,
1º Vice-Presidente; Senador CARLOS WILSON, 1º Secretário; Senador ANTERO PAES DE
BARROS, 2º Secretário; Senador RONALDO CUNHA LIMA, 3º Secretário; Senador MOZARILDO CAVALCANTI, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 13.6.2002
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002
Acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal (Instituindo contribuição para custeio do serviço de iluminação
pública nos Municípios e no Distrito Federal).
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional:
Art. 1º - A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do seguinte art. 149-A:
“Art. 149-A - Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma
das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto
no art. 150, I e III.
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Parágrafo único - É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura
de consumo de energia elétrica.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 19 de dezembro de 2002
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado EFRAIM MORAIS, Presidente; Deputado
BARBOSA NETO, 2º Vice-Presidente; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 1º Secretário;
Deputado NILTON CAPIXABA, 2º Secretário; Deputado PAULO ROCHA, 3º Secretário;
Deputado CIRO NOGUEIRA, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RAMEZ TEBET, Presidente; Senador EDISON LOBÃO,
1º Vice-Presidente; Senador ANTONIO CARLOS VALADARES, 2º Vice-Presidente; Senador
CARLOS WILSON, 1º Secretário; Senador MOZARILDO CAVALCANTI, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 20.12.2002
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40, DE 29 DE MAIO DE 2003
Altera o inciso V do art. 163 e o art. 192 da Constituição
Federal, e o caput do art. 52 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1° - O inciso V do art. 163 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 163 - ................................................
................................................................
V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;
................................................................”(NR)
Art. 2° - O art. 192 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 192 - O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que
o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares
que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o
integram.
I - (Revogado).
II - (Revogado).
III - (Revogado)
a) (Revogado)
b) (Revogado)
IV - (Revogado)
V -(Revogado)
VI - (Revogado)
VII - (Revogado)
VIII - (Revogado)
§ 1° - (Revogado)
§ 2° - (Revogado)
§ 3° - (Revogado)” (NR)
Art. 3° - O caput do art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 52 - Até que sejam fixadas as condições do art. 192, são vedados:
........................................................”(NR)
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Art. 4° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 29 de maio de 2003.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado JOÃO PAULO CUNHA, Presidente; Deputado
INOCÊNCIO DE OLIVEIRA, 1º Vice-Presidente; Deputado LUIZ PIAUHYLINO, 2º Vice-Presidente; Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA, 1º Secretário; Deputado SEVERINO CAVALCANTI,
2º Secretário; Deputado NILTON CAPIXABA, 3º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador PAULO PAIM,
1º Vice-Presidente; Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, 2º Vice-Presidente; Senador
ROMEU TUMA, 1º Secretário; Senador ALBERTO SILVA, 2º Secretário; Senador HERÁCLITO
FORTES, 3º Secretário; Senador SÉRGIO ZAMBIASI, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 30.5.2003
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da
Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3 do
art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da Emenda
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá
outras providências.
As MESAS da CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO FEDERAL, nos termos do § 3
do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 37 - .............................................
...........................................................
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo
e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como li-mite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Es-taduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o sub-sídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros
e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tri-bunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros
do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
........................................................” (NR)
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma
dos §§ 3º e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
...........................................................
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§ 3º - Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos
regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
...........................................................
§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de
setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o
falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente
a este limite, caso em atividade na data do óbito.
§ 8º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
...........................................................
§ 15 - O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de
iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de
natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente
na modalidade de contribuição definida.
...........................................................
§ 17 - Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto
no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei.
§ 18 - Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas
pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual
igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
§ 19 - O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.
§ 20 - Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para
os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo
regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.” (NR)
“Art. 42 - .....................................................................
........................................................................................
§ 2º - Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.” (NR)
“Art. 48 - .....................................................................
........................................................................................
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.” (NR)
“Art. 96 - .....................................................................
........................................................................................
II - ..............................................................................
........................................................................................
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos
juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos
juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
........................................................................................” (NR)
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“Art. 149 - ...................................................................
§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de
seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que
trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de
cargos efetivos da União.
.......................................................................................” (NR)
“Art. 201 - .......................................................................
......................................................................................
§ 12 - Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para trabalhadores de
baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo, exceto
aposentadoria por tempo de contribuição.” (NR)
Art. 2º - Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos
calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha
ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e
fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se
mulher;
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na
data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea a deste inciso.
§ 1º - O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na
forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado
em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal, na seguinte proporção:
I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para
aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;
II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma
do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.
§ 2º - Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas
o disposto neste artigo.
§ 3º - Na aplicação do disposto no § 2º deste artigo, o magistrado ou o membro do Ministério
Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a data
de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, contado com
acréscimo de dezessete por cento, observado o disposto no § 1º deste artigo.
§ 4º - O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo
efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o
tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente,
exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o
disposto no § 1º.
§ 5º - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará
jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II,
da Constituição Federal.
§ 6º - Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no
art. 40, § 8º, da Constituição Federal.
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Art. 3º - É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores
públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta
Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base
nos critérios da legislação então vigente.
§ 1º - O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo
completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte
e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará
jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II,
da Constituição Federal.
§ 2º - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no
caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data
de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados
de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela
estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.
Art. 4º - Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na
data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º,
contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
Parágrafo único - A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre
a parcela dos proventos e das pensões que supere:
I - cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral
de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores
inativos e os pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II - sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral
de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores
inativos e os pensionistas da União.
Art. 5º - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de
forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.
Art. 6º - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o
servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta
Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade
da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da
lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do
art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
Parágrafo único - Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão
revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
Art. 6º-A - O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar
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por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição
Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração
do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as
disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 70, de 2012)
Parágrafo único - Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base
no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério
de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 70, de 2012)
Art. 7º - Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de
aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo Art. 3º desta
Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar
a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores
em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensão, na forma da lei.
Art. 8º - Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, XI, da Constituição
Federal, será considerado, para os fins do limite fixado naquele inciso, o valor da maior
remuneração atribuída por lei na data de publicação desta Emenda a Ministro do Supremo
Tribunal Federal, a título de vencimento, de representação mensal e da parcela recebida em
razão de tempo de serviço, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito,
e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo
e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento da maior remuneração mensal de Ministro do Supremo
Tribunal Federal a que se refere este artigo, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este
limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.
Art. 9º - Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza.
Art. 10 - Revogam-se o inciso IX do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, bem como
os arts. 8º e 10 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.
Art. 11 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 19 de dezembro de 2003.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado JOÃO PAULO CUNHA, Presidente; Deputado
INOCÊNCIO DE OLIVEIRA, 1º Vice-Presidente; Deputado LUIZ PIAUHYLINO, 2º Vice-Presidente; Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA, 1º Secretário; Deputado SEVERINO CAVALCANTI,
2º Secretário; Deputado NILTON CAPIXABA, 3º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador PAULO PAIM,
1º Vice-Presidente; Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, 2º Vice-Presidente; Senador
ROMEU TUMA, 1º Secretário; Senador ALBERTO SILVA, 2º Secretário; Senador HERÁCLITO
FORTES, 3º Secretário; Senador SÉRGIO ZAMBIASI, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 31.12.2003
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.
As MESAS da CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Os artigos da Constituição a seguir enumerados passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 37 - ......................................
....................................................
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras
específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de
forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
na forma da lei ou convênio.
................................................... (NR)
“Art. 52 - .....................................
...................................................
XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos
Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.
....................................................” (NR)
“Art. 146 - ....................................
....................................................
III - .............................................
....................................................
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da
contribuição a que se refere o art. 239.
Parágrafo único - A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir
um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, observado que:
I - será opcional para o contribuinte;
II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado;
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos
pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou
condicionamento;
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes
federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes.” (NR)
“Art. 146-A - Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com
o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a
União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.”
“Art. 149 - ....................................
...................................................
§ 2º - .......................................
................................................
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
................................................” (NR)
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“Art. 150 - ................................
...............................................
III - ........................................
...............................................
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou, observado o disposto na alínea b;
...............................................
§ 1º - A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153,
I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos
arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos
previstos nos arts. 155, III, e 156, I.
...............................................” (NR)
“Art. 153 - ...............................
...............................................
§ 3º - .....................................
..............................................
IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do
imposto, na forma da lei.
§ 4º - O imposto previsto no inciso VI do caput:
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de for-ma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel;
III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde
que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.
.............................................”(NR)
“Art. 155 - .............................
.............................................
§ 2º - ....................................
.............................................
X - ........................................
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados
a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do
imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;
.............................................
d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de
sons e imagens de recepção livre e gratuita;
.............................................
§ 6º - O imposto previsto no inciso III:
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal;
II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização.” (NR)
“Art. 158 - ..............................
.............................................
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na
hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III;
....................................................” (NR)
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“Art. 159 - ....................................
...................................................
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, vinte e cinco por cento para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos
na forma da lei, observada a destinação a que refere o inciso II, c, do referido parágrafo.
....................................................
§ 4º - Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e
cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o
mencionado inciso.” (NR)
“Art. 167 - ....................................
....................................................
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159,
a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção
e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária,
como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação
de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º,
bem como o disposto no § 4º deste artigo;
.................................................” (NR)
“Art. 170 - .................................
.................................................
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
................................................” (NR)
“Art. 195 - ................................
................................................
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
................................................
§ 12 - A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.
§ 13 - Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou
parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou
o faturamento.”(NR)
“Art. 204 - ...................................
...................................................
Parágrafo único - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio
à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida,
vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:
I - despesas com pessoal e encargos sociais;
II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou
ações apoiados.”(NR)
“Art. 216 - ....................................
....................................................
§ 6º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à
cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento
de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:
I - despesas com pessoal e encargos sociais;

72

Emenda Constitucional Federal no 42

II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou
ações apoiados.” (NR)
Art. 2º - Os artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a seguir enumerados
passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 76 - É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2003 a 2007, vinte
por cento da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados no referido período, seus
adicionais e respectivos acréscimos legais.
§ 1º - O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, § 5º; 157, I; 158, I e II; e
159, I, a e b; e II, da Constituição, bem como a base de cálculo das destinações a que se
refere o art. 159, I, c, da Constituição.
................................................” (NR)
“Art. 82 - ..................................
§ 1º - Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional
de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei
complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre
este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição.
..............................................” (NR)
“Art. 83 - Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80,
II, e 82, § 2º.”(NR)
Art. 3º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos
seguintes artigos: (Vide Decreto nº 7.212, de 2010)
“Art. 90 - O prazo previsto no caput do art. 84 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias fica prorrogado até 31 de dezembro de 2007.
§ 1º - Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a vigência da Lei nº 9.311,
de 24 de outubro de 1996, e suas alterações.
§ 2º - Até a data referida no caput deste artigo, a alíquota da contribuição de que trata o
art. 84 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias será de trinta e oito centésimos por cento.”
“Art. 91 - A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o montante definido em lei
complementar, de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, podendo
considerar as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados, a relação
entre as exportações e as importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas
ao ativo permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a
que se refere o art. 155, § 2º, X, a.
§ 1º - Do montante de recursos que cabe a cada Es-tado, setenta e cinco por cento pertencem ao próprio Estado, e vinte e cinco por cento, aos seus Municípios, distribuídos segundo
os critérios a que se refere o art. 158, parágrafo único, da Constituição.
§ 2º - A entrega de recursos prevista neste artigo perdurará, conforme definido em lei
complementar, até que o imposto a que se refere o art. 155, II, tenha o produto de sua
arrecadação destinado predominantemente, em proporção não inferior a oitenta por cento,
ao Estado onde ocorrer o consumo das mercadorias, bens ou serviços.
§ 3º - Enquanto não for editada a lei complementar de que trata o caput, em substituição
ao sistema de entrega de recursos nele previsto, permanecerá vigente o sistema de entrega
de recursos previsto no art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, com a redação dada pela Lei Complementar nº 115, de 26 de de-zembro de 2002.
§ 4º - Os Estados e o Distrito Federal deverão apresentar à União, nos termos das instruções
baixadas pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao imposto de que trata o
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art. 155, II, declaradas pelos contribuintes que realizarem operações ou prestações com
destino ao exterior.”
“Art. 92 - São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.”
“Art. 93 - A vigência do disposto no art. 159, III, e § 4º, iniciará somente após a edição da
lei de que trata o referido inciso III.”
“Art. 94 - Os regimes especiais de tributação para microempresas e empresas de pequeno
porte próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cessarão a partir
da entrada em vigor do regime previsto no art. 146, III, d, da Constituição.”
Art. 4º - Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda,
na Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de
que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo
previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 5º - O Poder Executivo, em até sessenta dias contados da data da promulgação desta
Emenda, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei, sob o regime de urgência
constitucional, que disciplinará os benefícios fiscais para a capacitação do setor de tecnologia da informação, que vigerão até 2019 nas condições que estiverem em vigor no ato
da aprovação desta Emenda.
Art. 6º - Fica revogado o inciso II do § 3º do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Brasília, em 19 de dezembro de 2003.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado JOÃO PAULO CUNHA, Presidente; Deputado
INOCÊNCIO DE OLIVEIRA, 1º Vice-Presidente; Deputado LUIZ PIAUHYLINO, 2º Vice-Presidente; Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA, 1º Secretário; Deputado SEVERINO CAVALCANTI,
2º Secretário; Deputado NILTON CAPIXABA, 3º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador PAULO PAIM,
1º Vice-Presidente; Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, 2º Vice-Presidente; Senador
ROMEU TUMA, 1º Secretário; Senador ALBERTO SILVA, 2º Secretário; Senador HERÁCLITO
FORTES, 3º Secretário; Senador SÉRGIO ZAMBIASI, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 31.12.2003
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 43, DE 15 DE ABRIL DE 2004
Altera o art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, prorrogando, por 10 (dez)anos, a aplicação, por parte da União, de percentuais mínimos do
total dos recursos destinados à irrigação nas Regiões
Centro-Oeste e Nordeste.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O caput do art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 42 - Durante 25 (vinte e cinco) anos, a União aplicará, dos recursos destinados à
irrigação:
...........................................................” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado JOÃO PAULO CUNHA, Presidente; Deputado
INOCÊNCIO DE OLIVEIRA, 1º Vice-Presidente; Deputado LUIZ PIAUHYLINO, 2º Vice-
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-Presidente; Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA, 1º Secretário; Deputado NILTON CAPIXABA,
3º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador PAULO PAIM,
1º Vice-Presidente; Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, 2º Vice-Presidente; Senador
ROMEU TUMA, 1º Secretário; Senador ALBERTO SILVA, 2º Secretário; Senador HERÁCLITO
FORTES, 3º Secretário; Senador SÉRGIO ZAMBIASI, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 16.4.2004
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 44, DE 30 DE JUNHO DE 2004
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.
As MESAS da CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O inciso III do art. 159 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 159 - .................................................................
................................................................................
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico
prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c,
do referido parágrafo.
............................................................................. (NR)
Art. 2º - Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Mesa da Câmara dos Deputado: Deputado JOÃO PAULO CUNHA, Presidente; Deputado
INOCÊNCIO DE OLIVEIRA, 1º Vice-Presidente; Deputado LUIZ PIAUHYLINO, 2º Vice-Presidente; Deputado LUIZ PIAUHYLINO, 2º Vice-Presidente; Deputado GEDDEL VIEIRA
LIMA, 1º Secretário; Deputado SEVERINO CAVALCANTI, 2º Secretário; Deputado NILTON
CAPIXABA, 3º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador PAULO PAIM,
1º Vice-Presidente; Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, 2º Vice-Presidente; Senador
ROMEU TUMA, 1º Secretário; Senador ALBERTO SILVA, 2º Secretário; Senador HERÁCLITO
FORTES, 3º Secretário; Senador SÉRGIO ZAMBIASI, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 1º.7.2004
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004
Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98,
99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115,
125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição
Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e
130-A, e dá outras providências.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112,
114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 5º - .....................................................
...................................................................
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LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
................................................................
§ 3º - Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
§ 4º - O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha
manifestado adesão.” (NR)
“Art. 36 - ....................................................
..................................................................
III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral
da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal.
IV - (Revogado).
................................................................” (NR)
“Art. 52 - .....................................................
...................................................................
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da
República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;
................................................................” (NR)
“Art. 92 - ....................................................
..................................................................
I-A - o Conselho Nacional de Justiça;
..................................................................
§ 1º - O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores
têm sede na Capital Federal.
§ 2º - O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o
território nacional.” (NR)
“Art. 93 - ....................................................
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas
as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;
II - .............................................................
...................................................................
c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos
oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;
d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo
voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e
assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;
e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além
do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;
III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância;
IV - previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso
oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados;
................................................................
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VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal;
VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse
público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do
Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa;
VIIIA - a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância
atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a , b , c e e do inciso II;
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais
a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação;
X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo
as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;
XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído
órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal
pleno, provendo-se metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo
tribunal pleno;
XII - a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e
tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense
normal, juízes em plantão permanente;
XIII - o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda
judicial e à respectiva população;
XIV - os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de
mero expediente sem caráter decisório;
XV - a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição.”(NR)
“Art. 95 - ...................................................
.................................................................
Parágrafo único - Aos juízes é vedado:
.................................................................
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas,
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;
V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três
anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.” (NR)
“Art. 98 - ....................................................
..................................................................
§ 1º - (antigo parágrafo único) ......................
§ 2º - As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços
afetos às atividades específicas da Justiça.” (NR)
“Art. 99 - ....................................................
..................................................................
§ 3º - Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo
considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados
na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do
§ 1º deste artigo.
§ 4º - Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em
desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos
ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.
§ 5º - Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de
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despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.” (NR)
“Art. 102 - ..................................................
I - .............................................................
.................................................................
h) (Revogada)
................................................................
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;
.................................................................
III - ..........................................................
.................................................................
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.
.................................................................
§ 2º - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
§ 3º - No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das
questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal
examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois
terços de seus membros.” (NR)
“Art. 103 - Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade:
................................................................
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
................................................................
§ 4º - (Revogado).” (NR)
“Art. 104 - .................................................
Parágrafo único - Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta
e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha
pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:
.................................................................” (NR)
“Art. 105 - ..................................................
I - ..............................................................
..................................................................
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;
..................................................................
III - ...........................................................
..................................................................
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
.................................................................
Parágrafo único - Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça:
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre
outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;
II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão ad78
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ministrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão
central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.” (NR)
“Art. 107 - ...................................................
...................................................................
§ 1º - (antigo parágrafo único) .......................
§ 2º - Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de
audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.
§ 3º - Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo
Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas
as fases do processo.” (NR)
“Art. 109 - ....................................................
....................................................................
V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;
...................................................................
§ 5º - Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante
o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de
deslocamento de competência para a Justiça Federal.” (NR)
“Art. 111 - .....................................................
.....................................................................
§ 1º - (Revogado).
§ 2º - (Revogado).
§ 3º - (Revogado).” (NR)
“Art. 112 - A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas
por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal
Regional do T rabalho.” (NR)
“Art. 114 - Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo
e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado
envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o ;
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho;
VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.
§ 1º - ..........................................................
§ 2º - Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado
às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a
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Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção
ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.
§ 3º - Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse
público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à
Justiça do Trabalho decidir o conflito.” (NR)
“Art. 115 - Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes,
recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional
e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício,
observado o disposto no art. 94;
II - os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento,
alternadamente.
§ 1º - Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de
audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.
§ 2º - Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça
em todas as fases do processo.” (NR)
“Art. 125 - .................................................
.................................................................
§ 3º - A lei estadual poderá criar, mediante proposta do T ribunal de Justiça, a Justiça Militar
estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça
e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos
Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.
§ 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos
crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente
decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
§ 5º - Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os
crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e
julgar os demais crimes militares.
§ 6º - O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases
do processo.
§ 7º - O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e
demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição,
servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.” (NR)
“Art. 126 - Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas
especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.
...............................................................” (NR)
“Art. 127 - ...............................................
...............................................................
§ 4º - Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro
do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará,
para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei
orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º.
§ 5º - Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes
necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.
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§ 6º - Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de
despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.” (NR)
“Art. 128 - ...................................................
...................................................................
§ 5º - ..........................................................
I - ...............................................................
...................................................................
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
assegurada ampla defesa;
...................................................................
II - ..............................................................
...................................................................
e) exercer atividade político-partidária;
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.
§ 6º - Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único,
V.” (NR)
“Art. 129 - ....................................................
....................................................................
§ 2º - As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da
instituição.
§ 3º - O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de
provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua
realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica
e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.
§ 4º - Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.
§ 5º - A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.” (NR)
“Art. 134 - .......................................................
§ 1º - (antigo parágrafo único) ...........................
§ 2º - Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.” (NR)
“Art. 168 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário,
do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada
mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.” (NR)
Art. 2º - A Constituição Federal passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 103-A, 103-B,
111-A e 130-A:
“Art. 103-A - O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta
e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1º - A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses
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e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação
de processos sobre questão idêntica.
§ 2º - Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade.
§ 3º - Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
“Art. 103-B - O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos,
admitida uma recondução, sendo:
I - um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal;
II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;
XI - um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República
dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;
XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara
dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
§ 1º - O Conselho será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, que votará em
caso de empate, ficando excluído da distribuição de processos naquele tribunal.
§ 2º - Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
§ 3º - Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha
ao Supremo Tribunal Federal.
§ 4º - Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar
providências;
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao
exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário,
inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais
e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da
competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios
ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas,
assegurada ampla defesa;
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IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou
de abuso de autoridade;
V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros
de tribunais julgados há menos de um ano;
VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas,
por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;
VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a
situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional,
por ocasião da abertura da sessão legislativa.
§ 5º - O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor
e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:
I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados
e aos serviços judiciários;
II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral;
III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores
de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.
§ 6º - Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 7º - A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça,
competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros
ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente
ao Conselho Nacional de Justiça.”
“Art. 111-A - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos,
nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado
Federal, sendo:
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional
e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício,
observado o disposto no art. 94;
II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura
da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.
§ 1º - A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho.
§ 2º - Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:
I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção
na carreira;
II - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a
supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho
de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito
vinculante.”
“Art. 130-A - O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:
I - o Procurador-Geral da República, que o preside;
II - quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada
uma de suas carreiras;
III - três membros do Ministério Público dos Estados;
IV - dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal
de Justiça;
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V - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI - dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara
dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
§ 1º - Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.
§ 2º - Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus
membros, cabendolhe:
I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da
União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem
as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência
dos Tribunais de Contas;
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público
da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares
em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou
proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas,
assegurada ampla defesa;
IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do
Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;
V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a
mensagem prevista no art. 84, XI.
§ 3º - O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das
atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes:
I - receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do
Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;
II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;
III - requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e
requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.
§ 4º - O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto
ao Conselho.
§ 5º - Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes
para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos
do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente
ao Conselho Nacional do Ministério Público.”
Art. 3º - A lei criará o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, integrado pelas
multas decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas oriundas da fiscalização
do trabalho, além de outras receitas.
Art. 4º - Ficam extintos os tribunais de Alçada, onde houver, passando os seus membros
a integrar os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados, respeitadas a antigüidade e
classe de origem.
Parágrafo único - No prazo de cento e oitenta dias, contado da promulgação desta Emenda,
os Tribunais de Justiça, por ato administrativo, promoverão a integração dos membros dos
tribunais extintos em seus quadros, fixando-lhes a competência e remetendo, em igual
prazo, ao Poder Legislativo, proposta de alteração da organização e da divisão judiciária
correspondentes, assegurados os direitos dos inativos e pensionistas e o aproveitamento
dos servidores no Poder Judiciário estadual.
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Art. 5º - O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público serão
instalados no prazo de cento e oitenta dias a contar da promulgação desta Emenda, devendo
a indicação ou escolha de seus membros ser efetuada até trinta dias antes do termo final.
§ 1º - Não efetuadas as indicações e escolha dos nomes para os Conselhos Nacional de
Justiça e do Ministério Público dentro do prazo fixado no caput deste artigo, caberá, respectivamente, ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público da União realizálas.
§ 2º - Até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça,
mediante resolução, disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições do Ministro-Corregedor.
Art. 6º - O Conselho Superior da Justiça do Trabalho será instalado no prazo de cento e
oitenta dias, cabendo ao Tribunal Superior do Trabalho regulamentar seu funcionamento
por resolução, enquanto não promulgada a lei a que se refere o art. 111-A, § 2º, II.
Art. 7º - O Congresso Nacional instalará, imediatamente após a promulgação desta Emenda
Constitucional, comissão especial mista, destinada a elaborar, em cento e oitenta dias, os
projetos de lei necessários à regulamentação da matéria nela tratada, bem como promover
alterações na legislação federal objetivando tornar mais amplo o acesso à Justiça e mais
célere a prestação jurisdicional.
Art. 8º - As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços de seus integrantes e publicação na imprensa oficial.
Art. 9º - São revogados o inciso IV do art. 36; a alínea h do inciso I do art. 102; o § 4º
do art. 103; e os §§ 1º a 3º do art. 111.
Art. 10 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 30 de dezembro de 2004
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado João Paulo Cunha, Presidente; Deputado
Inocêncio de Oliveira, 1º Vice-Presidente; Deputado Luiz Piauhylino, 2º Vice-Presidente;
Deputado Geddel Vieira Lima, 1º Secretário; Deputado Severino Cavalcanti, 2º Secretário;
Deputado Nilton Capixaba, 3º Secretário; Deputado Ciro Nogueira, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador José Sarney, Presidente; Senador Paulo Paim, 1º Vice-Presidente; Senador Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente; Senador Romeu Tuma,
1º Secretário; Senador Alberto Silva, 2º Secretário; Senador Heráclito Fortes, 3º Secretário;
Senador Sérgio Zambiasi, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 31.12.2004
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 46, DE 5 DE MAIO DE 2005
Altera o inciso IV do art. 20 da Constituição Federal.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O inciso IV do art. 20 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 20 - .......................................................
.....................................................................
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de
Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal,
e as referidas no art. 26, II;
.......................................................................................”(NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 5 de maio de 2005
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Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado Severino Cavalcanti, Presidente; Deputado
José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente; Deputado Ciro Nogueira, 2º Vice-Presidente; Deputado Inocêncio Oliveira, 1º Secretário; Deputado Nilton Capixaba, 2º Secretário; Deputado
Eduardo Gomes, 3º Secretário; Deputado João Caldas, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador Renan Calheiros, Presidente; Senador Tião Viana,
1º Vice-Presidente; Senador Antero Paes de Barros, 2º Vice-Presidente; Senador Efraim
Morais, 1º Secretário; Senador João Alberto Souza, 2º Secretário; Senador Paulo Octávio,
3º Secretário; Senador Eduardo Siqueira Campos, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 6.5.2005
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47, DE 5 DE JULHO DE 2005
Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição
Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá
outras providências.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37 - ..............................................................................
............................................................................................
§ 11 - Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI
do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
§ 12 - Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados
e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições
e Lei Or gânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto
neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.” (NR)
“Art. 40 - .................................................................................
...............................................................................................
§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física.
..............................................................................................
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.” (NR)
“Art. 195 - ...............................................................................
...............................................................................................
§ 9º - As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas
ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva
de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.
...............................................................................................” (NR)
“Art. 201..................................................................................
...............................................................................................
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§ 1º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos
de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em
lei complementar.
..............................................................................................
§ 12 - Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa
renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo.
§ 13 - O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste artigo terá
alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de
previdência social.” (NR)
Art. 2º - Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto
no Art. 7º da mesma Emenda.
Art. 3º - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde
que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e
cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso
III alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição
que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único - Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base
neste artigo o disposto no Art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se
igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que
tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
Art. 4º - Enquanto não editada a lei a que se refere o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será computada, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI
do caput do mesmo artigo, qualquer parcela de caráter indenizatório, assim definida pela
legislação em vigor na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
Art. 5º - Revoga-se o parágrafo único do Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19
de dezembro de 2003.
Art. 6º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
Brasília, em 5 de julho de 2005
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado Severino Cavalcanti, Presidente; Deputado
José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente; Deputado Ciro Nogueira, 2º Vice-Presidente; Deputado Inocêncio Oliveira, 1º Secretário; Deputado Eduardo Gomes, 3º Secretário; Deputado
João Caldas, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador Renan Calheiros, Presidente; Senador Tião Viana,
1º Vice-Presidente; Senador Efraim Morais, 1º Secretário; Senador Paulo Octávio,
3º Secretário; Senador Eduardo Siqueira Campos, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 6.7.2005
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 48, DE 10 DE AGOSTO DE 2005
Acrescenta o § 3º ao art. 215 da Constituição Federal,
instituindo o Plano Nacional de Cultura.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 215 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 215 - ................................................................................
...............................................................................................
§ 3º - A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à:
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
V - valorização da diversidade étnica e regional.”(NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 10 de agosto de 2005
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado Severino Cavalcanti, Presidente; Deputado
José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente; Deputado Ciro Nogueira, 2º Vice-Presidente; Deputado Inocêncio Oliveira, 1º Secretário; Deputado Nilton Capixaba, 2º Secretário; Deputado
Eduardo Gomes, 3º Secretário; Deputado João Caldas, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador Renan Calheiros, Presidente; Senador Tião Viana,
1º Vice-Presidente; Senador Efraim Morais, 1º Secretário; Senador Paulo Octávio, 3º Secretário; Senador Eduardo Siqueira Campos, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 11.8.2005
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 49, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2006
Altera a redação da alínea b e acrescenta alínea c ao
inciso XXIII do caput do art. 21 e altera a redação do
inciso V do caput do art. 177 da Constituição Federal
para excluir do monopólio da União a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos de meia-vida curta, para usos médicos, agrícolas e industriais.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O inciso XXIII do art. 21 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 21 - .................................................................
...............................................................................
XXIII - ....................................................................
..............................................................................
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais;
c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de
radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas;
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;
.............................................................................” (NR)
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Art. 2º - O inciso V do caput do art. 177 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 177 - ..............................................................
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja
produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão,
conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal.
............................................................................” (NR)
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 8 de fevereiro de 2006
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado Aldo Rebelo, Presidente; Deputado José
Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente; Deputado Ciro Nogueira, 2º Vice-Presidente; Deputado
Inocêncio Oliveira, 1º Secretário; Deputado Nilton Capixaba, 2º Secretário; Deputado João
Caldas, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador Renan Calheiros, Presidente; Senador Tião Viana,
1º Vice-Presidente; Senador Antero Paes de Barros, 2º Vice-Presidente; Senador Efraim
Morais, 1º Secretário; Senador João Alberto Souza, 2º Secretário; Senador Paulo Octávio,
3º Secretário; Senador Eduardo Siqueira Campos, 4º Secretário.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 50, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006
Modifica o art. 57 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 57 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 57 - O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.
.............................................................................................
§ 4º - Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro,
no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas
Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subseqüente.
..............................................................................................
§ 6º - A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á:
..............................................................................................
II - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação
da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
§ 7º - Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre
a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, vedado o
pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação.
...............................................................................................” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 14 de fevereiro de 2006
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado ALDO REBELO, Presidente; Deputado JOSÉ
THOMAZ NONÔ, 1º Vice-Presidente; Deputado CIRO NOGUEIRA, 2º Vice-Presidente; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, 1º Secretário; Deputado NILTON CAPIXABA, 2º Secretário;
Deputado JOÃO CALDAS, 4º Secretário.
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Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador TIÃO VIANA, 1º Vice-Presidente; Senador ANTERO PAES DE BARROS, 2º Vice-Presidente; Senador
EFRAIM MORAIS, 1º Secretário; Senador JOÃO ALBERTO SOUZA, 2º Secretário; Senador
PAULO OCTÁVIO, 3º Secretário; Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 15.2.2006
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2006
Acrescenta os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição
Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º,
5º e 6º:
“Art. 198 - ........................................................
........................................................................
§ 4º - Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários
de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de
acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para
sua atuação.
§ 5º - Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de
agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
§ 6º - Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição
Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou
de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento
dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.” (NR)
Art 2º - Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários
de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198
da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de
que trata o art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único - Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente
de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo
seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos
ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou
por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos
entes da federação.
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, em 14 de fevereiro de 2006
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado ALDO REBELO, Presidente; Deputado JOSÉ
THOMAZ NONÔ, 1º Vice-Presidente; Deputado CIRO NOGUEIRA, 2º Vice-Presidente; Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA, 1º Secretário; Deputado NILTON CAPIXABA, 2º Secretário; Deputado
JOÃO CALDAS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador TIÃO VIANA, 1º Vice-Presidente; Senador ANTERO PAES DE BARROS, 2º Vice-Presidente; Senador
EFRAIM MORAIS, 1º Secretário; Senador JOÃO ALBERTO SOUZA, 2º Secretário; Senador
PAULO OCTÁVIO, 3º Secretário; Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 15.2.2006
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 52, DE 8 DE MARÇO DE 2006
Dá nova redação ao § 1º do art. 17 da Constituição

Vide ADIN nº 3.685-8

Federal para disciplinar as coligações eleitorais.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O § 1º - do art. 17 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17................................................................................
§ 1º - É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
..........................................................................................” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se às eleições que ocorrerão no ano de 2002. Vide ADIN nº 3.685-8
Brasília, em 8 de março de 2006.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado ALDO REBELO, Presidente, Deputado JOSÉ
THOMAZ NONÔ, 1º Vice-Presidente; Deputado CIRO NOGUEIRA, 2º Vice-Presidente; Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA; 1º Secretário, Deputado NILTON CAPIXABA, 2º Secretário; Deputado
JOÃO CALDAS, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador TIÃO VIANA, 1º Vice-Presidente; Senador ANTERO PAES DE BARROS, 2º Vice-Presidente; Senador
EFRAIM MORAIS, 1º Secretário, Senador JOÃO ALBERTO SOUZA, 2º Secretário; Senador
PAULO OCTÁVIO, 3º Secretário; Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 9.3.2006.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006
Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211
e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 7º - ..............................................................................
............................................................................................
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos
de idade em creches e pré-escolas;
..........................................................................................”(NR)
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“Art. 23 - ..................................................................................
Parágrafo único - Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento
e do bem-estar em âmbito nacional.”(NR)
“Art. 30 - ..................................................................................
................................................................................................
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação infantil e de ensino fundamental;
...............................................................................................”(NR)
“Art. 206 - ...............................................................................
...............................................................................................
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos
de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das
redes públicas;
..............................................................................................
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública,
nos termos de lei federal.
Parágrafo único - A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação
de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(NR)
“Art. 208 - ..............................................................................
.............................................................................................
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;
............................................................................................”(NR)
“Art. 211 - ............................................................................
............................................................................................
§ 5º - A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.”(NR)
“Art. 212 - ............................................................................
............................................................................................
§ 5º - A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição
social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
§ 6º - As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na
educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.”(NR)
Art. 2º - O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com
a seguinte redação: (Vigência)
“Art. 60 - Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que
se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da
educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas
as seguintes disposições:
I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e
seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil;
II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte
por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do
caput do art. 157; os incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I
e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada
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Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas
e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos
respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da
Constituição Federal;
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208
da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas
no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
a) a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e
as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e modalidades da educação
básica e tipos de estabelecimento de ensino;
b) a forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno;
c) os percentuais máximos de apropriação dos recursos dos Fundos pelas diversas etapas
e modalidades da educação básica, observados os arts. 208 e 214 da Constituição Federal,
bem como as metas do Plano Nacional de Educação;
d) a fiscalização e o controle dos Fundos;
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica;
IV - os recursos recebidos à conta dos Fundos instituídos nos termos do inciso I do caput
deste artigo serão aplicados pelos Estados e Municípios exclusivamente nos respectivos
âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal;
V - a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o inciso II do caput
deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no inciso VII
do caput deste artigo, vedada a utilização dos recursos a que se refere o § 5º do art. 212
da Constituição Federal;
VI - até 10% (dez por cento) da complementação da União prevista no inciso V do caput
deste artigo poderá ser distribuída para os Fundos por meio de programas direcionados
para a melhoria da qualidade da educação, na forma da lei a que se refere o inciso III do
caput deste artigo;
VII - a complementação da União de que trata o inciso V do caput deste artigo será de,
no mínimo:
a) R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), no primeiro ano de vigência dos Fundos;
b) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no segundo ano de vigência dos Fundos;
c) R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais), no terceiro ano
de vigência dos Fundos;
d) 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput deste
artigo, a partir do quarto ano de vigência dos Fundos;
VIII - a vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida
no art. 212 da Constituição Federal suportará, no máximo, 30% (trinta por cento) da complementação da União, considerando-se para os fins deste inciso os valores previstos no
inciso VII do caput deste artigo;
IX - os valores a que se referem as alíneas a, b, e c do inciso VII do caput deste artigo
serão atualizados, anualmente, a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, de
forma a preservar, em caráter permanente, o valor real da complementação da União;
X - aplica-se à complementação da União o disposto no art. 160 da Constituição Federal;
XI - o não-cumprimento do disposto nos incisos V e VII do caput deste artigo importará
crime de responsabilidade da autoridade competente;
XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do
caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação
básica em efetivo exercício.
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§ 1º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir
padrão mínimo definido nacionalmente.
§ 2º - O valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada Estado e do Distrito
Federal, não poderá ser inferior ao praticado no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, no ano
anterior à vigência desta Emenda Constitucional.
§ 3º - O valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano
anterior ao da vigência desta Emenda Constitucional.
§ 4º - Para efeito de distribuição de recursos dos Fundos a que se refere o inciso I do caput
deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas no ensino fundamental e
considerar-se-á para a educação infantil, para o ensino médio e para a educação de jovens
e adultos 1/3 (um terço) das matrículas no primeiro ano, 2/3 (dois terços) no segundo ano
e sua totalidade a partir do terceiro ano.
§ 5º - A porcentagem dos recursos de constituição dos Fundos, conforme o inciso II do
caput deste artigo, será alcançada gradativamente nos primeiros 3 (três) anos de vigência
dos Fundos, da seguinte forma:
I - no caso dos impostos e transferências constantes do inciso II do caput do art. 155; do
inciso IV do caput do art. 158; e das alíneas a e b do inciso I e do inciso II do caput do
art. 159 da Constituição Federal:
a) 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no primeiro ano;
b) 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três centésimos por cento), no segundo ano;
c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano;
II - no caso dos impostos e transferências constantes dos incisos I e III do caput do
art. 155; do inciso II do caput do art. 157; e dos incisos II e III do caput do art. 158 da
Constituição Federal:
a) 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), no primeiro ano;
b) 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos por cento), no segundo ano;
c) 20% (vinte por cento), a partir do terceiro ano.”(NR)
§ 6º - (Revogado).
§ 7º - (Revogado).”(NR)
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, mantidos
os efeitos do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, até o início da
vigência dos Fundos, nos termos desta Emenda Constitucional.
Brasília, em 19 de dezembro de 2006.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado ALDO REBELO, Presidente; Deputado JOSÉ
THOMAZ NONÔ, 1º Vice-Presidente; Deputado CIRO NOGUEIRA, 2º Vice-Presidente; Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA, 1º Secretário; Deputado NILTON CAPIXABA, 2º Secretário; Deputado
EDUARDO GOMES, 3º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador TIÃO VIANA, 1º Vice-Presidente; Senador ANTERO PAES DE BARROS, 2º Vice-Presidente; Senador
EFRAIM MORAIS, 1º Secretário; Senador JOÃO ALBERTO SOUZA, 2º Secretário; Senador
PAULO OCTÁVIO, 3º Secretário; Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 9.3.2006
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 54, DE 20 DE SETEMBRO DE 2007
Dá nova redação à alínea c do inciso I do art. 12 da Constituição Federal e acrescenta art. 95 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, assegurando o registro nos
consulados de brasileiros nascidos no estrangeiro.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - A alínea c do inciso I do art. 12 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 12 - ...................................................................................
I - .............................................................................................
.................................................................................................
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa
do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade
brasileira;
.................................................................................................”(NR)
Art. 2º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 95:
“Art. 95 - Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação
desta Emenda Constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro,
se vierem a residir na República Federativa do Brasil.”
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 20 de setembro de 2007
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado ARLINDO CHINAGLIA, Presidente; Deputado NARCIO RODRIGUES, 1º Vice-Presidente; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, 2º Vice-Presidente; Deputado OSMAR SERRAGLIO, 1º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA,
2º Secretário; Deputado WALDEMIR MOKA, 3º Secretário; Deputado JOSÉ CARLOS
MACHADO, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador TIÃO VIANA,
1º Vice-Presidente; Senador ALVARO DIAS, 2º Vice-Presidente; Senador EFRAIM MORAIS,
1º Secretário; Senador GERSON CAMATA, 2º Secretário; Senador CÉSAR BORGES, 3º Secretário; Senador MAGNO MALTA, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 21.9.2007
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 55, DE 20 DE SETEMBRO DE 2007
Altera o art. 159 da Constituição Federal, aumentando a
entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação
dos Municípios.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 159 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 159 - ..................................................................................
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza
e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma:
.................................................................................................
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro
decêndio do mês de dezembro de cada ano;
...............................................................................................” (NR)
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Art. 2º - No exercício de 2007, as alterações do art. 159 da Constituição Federal previstas
nesta Emenda Constitucional somente se aplicam sobre a arrecadação dos impostos sobre
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados realizada a partir
de 1º de setembro de 2007.
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado ARLINDO CHINAGLIA, Presidente; Deputado NARCIO RODRIGUES, 1º Vice-Presidente; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, 2º Vice-Presidente; Deputado OSMAR SERRAGLIO, 1º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA,
2º Secretário; Deputado WALDEMIR MOKA, 3º Secretário; Deputado JOSÉ CARLOS
MACHADO, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador TIÃO VIANA,
1º Vice-Presidente; Senador ALVARO DIAS, 2º Vice-Presidente; Senador EFRAIM MORAIS,
1º Secretário; Senador GERSON CAMATA, 2º Secretário; Senador CÉSAR BORGES,
3º Secretário; Senador MAGNO MALTA, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 21.9.2007
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 56, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007
Prorroga o prazo previsto no caput do art. 76 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras
providências.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O caput do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 76 - É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 20%
(vinte por cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data,
seus adicionais e respectivos acréscimos legais.
...............................................................................................” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, em 20 de dezembro de 2007.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado ARLINDO CHINAGLIA, Presidente; Deputado NARCIO RODRIGUES, 1º Vice-Presidente; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, 2º Vice-Presidente; Deputado OSMAR SERRAGLIO, 1º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA,
2º Secretário; Deputado WALDEMIR MOKA, 3º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador GARIBALDI ALVES FILHO, Presidente; Senador ALVARO DIAS, 2º Vice-Presidente; Senador EFRAIM MORAIS, 1º Secretário; Senador GERSON
CAMATA, 2º Secretário; Senador CÉSAR BORGES, 3º Secretário; Senador MAGNO MALTA,
4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 21.12.2007
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 57, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para convalidar os atos de criação, fusão,
incorporação e desmembramento de Municípios.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
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Art. 1º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 96:
“Art. 96 - Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento
de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os
requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 18 de dezembro de 2008.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado ARLINDO CHINAGLIA, Presidente; Deputado NARCIO RODRIGUES, 1º Vice-Presidente; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, 2º Vice-Presidente; Deputado OSMAR SERRAGLIO, 1º Secretário; Deputado CIRO NOGUEIRA,
2º Secretário; Deputado WALDEMIR MOKA, 3º Secretário; Deputado JOSÉ CARLOS
MACHADO, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador GARIBALDI ALVES FILHO, Presidente; Senador TIÃO
VIANA, 1º Vice-Presidente; Senador ALVARO DIAS, 2º Vice-Presidente; Senador GERSON
CAMATA, 2º Secretário; Senador CÉSAR BORGES, 3º Secretário; Senador MAGNO MALTA,
4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 18.12.2008 - Edição extra
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009
(Produção de efeito)

Altera a redação do inciso IV do caput do art. 29 e do
art. 29-A da Constituição Federal, tratando das disposições relativas à recomposição das Câmaras Municipais.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O inciso IV do caput do art. 29 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 29 - ..................................................................................
................................................................................................
IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de:
a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes;
b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de
até 30.000 (trinta mil) habitantes;
c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de
até 50.000 (cinquenta mil) habitantes;
d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e
de até 80.000 (oitenta mil) habitantes;
e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes
e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes;
f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes;
g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil)
habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes;
h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes;
i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes;
j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes;
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k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e cinquenta
mil) habitantes e de até 900.000 (novecentos mil) habitantes;
l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 (novecentos mil) habitantes e de até 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes;
m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes;
n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes;
o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão e trezentos e
cinquenta mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes;
p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500.000 (um milhão e
quinhentos mil) habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes;
q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 (um milhão e
oitocentos mil) habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes;
r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2.400.000 (dois milhões e
quatrocentos mil) habitantes e de até 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3.000.000 (três milhões)
de habitantes e de até 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes;
t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 (quatro milhões)
de habitantes e de até 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes;
u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 (cinco milhões)
de habitantes e de até 6.000.000 (seis milhões) de habitantes;
v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões)
de habitantes e de até 7.000.000 (sete milhões) de habitantes;
w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 7.000.000 (sete milhões)
de habitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; e
x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões)
de habitantes;
............................................................................................... ”(NR)
Art. 2º - O art. 29-A da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 29-A - ..............................................................................
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;
II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000
(trezentos mil) habitantes;
III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e
um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;
IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre
500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões
e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima
de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.
.............................................................................................. ”(NR)
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação, produzindo efeitos:
I - o disposto no art. 1º, a partir do processo eleitoral de 2008; e
II - o disposto no art. 2º, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da promulgação
desta Emenda.
Brasília, em 23 de setembro de 2009.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado
MARCO MAIA, 1º Vice-Presidente; Deputado ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO, 2º Vice-

98

Emendas Constitucionais Federais nos 58 e 59

-Presidente; Deputado RAFAEL GUERRA, 1º Secretário; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA,
2º Secretário; Deputado Odair Cunha, 3º Secretário; Deputado NELSON MARQUEZELLI,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador MARCONI PERILLO,
1º Vice-Presidente; Senador HERÁCLITO FORTES, 1º Secretário; Senador MÃO SANTA,
3º Secretário; Senador CÉSAR BORGES, no exercício da 4ª Secretaria.
Este texto não substitui o publicado no DOU 24.9.2009
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 59, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009
Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir
do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação das
Receitas da União incidente sobre os recursos destinados
à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata
o art. 212 da Constituição Federal, dá nova redação aos
incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar
a abrangência dos programas suplementares para todas
as etapas da educação básica, e dá nova redação ao
§ 4º do art. 211 e ao § 3º do art. 212 e ao caput do
art. 214, com a inserção neste dispositivo de inciso VI.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Os incisos I e VII do art. 208 da Constituição Federal, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 208 - .................................................................................
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na
idade própria; (NR)
..........................................................................................................
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência
à saúde.” (NR)
Art. 2º - O § 4º do art. 211 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 211 - .................................................................................
.........................................................................................................
§ 4º - Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização
do ensino obrigatório.”(NR)
Art. 3º - O § 3º do art. 212 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 212 - ................................................................................
.........................................................................................................
§ 3º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão
de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação.”(NR)
Art. 4º - O caput do art. 214 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do inciso VI:
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“Art. 214 - A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o
objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção
e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de
ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:
.........................................................................................................
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.”(NR)
Art. 5º - O art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar
acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 76 - ..................................................................................
.........................................................................................................
§ 3º - Para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino
de que trata o art. 212 da Constituição, o percentual referido no caput deste artigo será
de 12,5 % (doze inteiros e cinco décimos por cento) no exercício de 2009, 5% (cinco por
cento) no exercício de 2010, e nulo no exercício de 2011.”(NR)
Art. 6º - O disposto no inciso I do art. 208 da Constituição Federal deverá ser implementado progressivamente, até 2016, nos termos do Plano Nacional de Educação, com apoio
técnico e financeiro da União.
Art. 7º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, em 11 de novembro de 2009.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado
MARCO MAIA, 1º Vice-Presidente; Deputado ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO, 2º Vice-Presidente; Deputado RAFAEL GUERRA, 1º Secretário; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA,
2º Secretário; Deputado Odair Cunha, 3º Secretário; Deputado NELSON MARQUEZELLI,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador MARCONI PERILLO,
1º Vice-Presidente; Senadora SERYS SLHESSARENKO, 2º Vice-Presidente; Senador HERÁCLITO FORTES, 1º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 2º Secretário; Senador
MÃO SANTA, 3º Secretário; Senador CÉSAR BORGES, no exercício da 4ª Secretaria.
Este texto não substitui o publicado no DOU 12.11.2009
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 60, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009
Altera o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para dispor sobre o quadro de servidores
civis e militares do ex-Território Federal de Rondônia.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com
a seguinte redação, vedado o pagamento, a qualquer título, em virtude de tal alteração,
de ressarcimentos ou indenizações, de qualquer espécie, referentes a períodos anteriores
à data de publicação desta Emenda Constitucional:
“Art. 89 - Os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-Território
Federal de Rondônia que, comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas
funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado,
bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei
Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos
quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15
de março de 1987, constituirão, mediante opção, quadro em extinção da administração
federal, assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a
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qualquer título, de diferenças remuneratórias.
§ 1º - Os membros da Polícia Militar continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia, na condição de cedidos, submetidos às corporações da Polícia Militar, observadas as
atribuições de função compatíveis com o grau hierárquico.
§ 2º - Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado
de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da
administração federal direta, autárquica ou fundacional.”(NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, não produzindo efeitos retroativos.
Brasília, em 11 de novembro de 2009.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado
MARCO MAIA, 1º Vice-Presidente; Deputado ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO, 2º Vice-Presidente; Deputado RAFAEL GUERRA, 1º Secretário; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA,
2º Secretário; Deputado Odair Cunha, 3º Secretário; Deputado NELSON MARQUEZELLI,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador MARCONI PERILLO,
1º Vice-Presidente; Senadora SERYS SLHESSARENKO, 2º Vice-Presidente; Senador HERÁCLITO FORTES, 1º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 2º Secretário; Senador
MÃO SANTA, 3º Secretário; Senador CÉSAR BORGES, no exercício da 4ª Secretaria.
Este texto não substitui o publicado no DOU 12.11.2009
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 61, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009
Altera o art. 103-B da Constituição Federal, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 103-B da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 103-B - O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com
mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:
I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal;
..........................................................................................................
§ 1º - O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas
ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.
§ 2º - Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
...............................................................................................” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 11 de novembro de 2009.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado
MARCO MAIA, 1º Vice-Presidente; Deputado ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO, 2º Vice-Presidente; Deputado RAFAEL GUERRA, 1º Secretário; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA,
2º Secretário; Deputado ODAIR CUNHA, 3º Secretário; Deputado NELSON MARQUEZELLI,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador MARCONI PERILLO,
1º Vice-Presidente; Senadora SERYS SLHESSARENKO, 2º Vice-Presidente; Senador HERÁCLITO FORTES, 1º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 2º Secretário; Senador
MÃO SANTA, 3º Secretário; Senador CÉSAR BORGES, no exercício da 4ª Secretaria.
Este texto não substitui o publicado no DOU 12.11.2009
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009
Altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta
o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de
precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital
e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim.
§ 1º - Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários,
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude
de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os
demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.
§ 2º - Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de
idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave,
definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até
o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo,
admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem
cronológica de apresentação do precatório.
§ 3º - O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se
aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as
Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
§ 4º - Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores
distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas,
sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.
§ 5º - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba
necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado,
constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento
até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.
§ 6º - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao
Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para
os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária
do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.
§ 7º - O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou
tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade
e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça.
§ 8º - É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor
pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.
§ 9º - No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação,
deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos
e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda
Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja
execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial.
§ 10 - Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública deve102
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dora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento,
informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os
fins nele previstos.
§ 11 - É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a
entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado.
§ 12 - A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de
requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua
natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança,
e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros
compensatórios.
§ 13 - O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário
o disposto nos §§ 2º e 3º.
§ 14 - A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de
petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.
§ 15 - Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal
poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados,
Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma
e prazo de liquidação.
§ 16 - A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos
de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente.”(NR)
Art. 2º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 97:
“Art. 97 - Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta
Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às
suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência
do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as
normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição
Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de
juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.
§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sujeitos ao regime especial de que
trata este artigo optarão, por meio de ato do Poder Executivo:
I - pelo depósito em conta especial do valor referido pelo § 2º deste artigo; ou
II - pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso em que o
percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2º deste artigo corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual
de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora,
excluída a incidência de juros compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo
número de anos restantes no regime especial de pagamento.
§ 2º - Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios devedores depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre
as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de
pagamento, sendo que esse percentual, calculado no momento de opção pelo regime e
mantido fixo até o final do prazo a que se refere o § 14 deste artigo, será:
I - para os Estados e para o Distrito Federal:
a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os Estados das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque de precatórios
pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco
por cento) do total da receita corrente líquida;
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b) de, no mínimo, 2% (dois por cento), para os Estados das regiões Sul e Sudeste, cujo
estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder
a mais de 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida;
II - para Municípios:
a) de, no mínimo, 1% (um por cento), para Municípios das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta
e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida;
b) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para Municípios das regiões
Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e
indireta corresponder a mais de 35 % (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida.
§ 3º - Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o
somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições
e de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas
do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo mês
de referência e os 11 (onze) meses anteriores, excluídas as duplicidades, e deduzidas:
I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
II - nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da
compensação financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.
§ 4º - As contas especiais de que tratam os §§ 1º e 2º serão administradas pelo Tribunal
de Justiça local, para pagamento de precatórios expedidos pelos tribunais.
§ 5º - Os recursos depositados nas contas especiais de que tratam os §§ 1º e 2º deste
artigo não poderão retornar para Estados, Distrito Federal e Municípios devedores.
§ 6º - Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos de que tratam os §§ 1º e 2º
deste artigo serão utilizados para pagamento de precatórios em ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências definidas no § 1º, para os requisitórios do mesmo
ano e no § 2º do art. 100, para requisitórios de todos os anos.
§ 7º - Nos casos em que não se possa estabelecer a precedência cronológica entre 2 (dois)
precatórios, pagar-se-á primeiramente o precatório de menor valor.
§ 8º - A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por Estados,
Distrito Federal e Municípios devedores, por ato do Poder Executivo, obedecendo à seguinte
forma, que poderá ser aplicada isoladamente ou simultaneamente:
I - destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão;
II - destinados a pagamento a vista de precatórios não quitados na forma do § 6° e do
inciso I, em ordem única e crescente de valor por precatório;
III - destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida
por lei própria da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de funcionamento
de câmara de conciliação.
§ 9º - Os leilões de que trata o inciso I do § 8º deste artigo:
I - serão realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil;
II - admitirão a habilitação de precatórios, ou parcela de cada precatório indicada pelo seu
detentor, em relação aos quais não esteja pendente, no âmbito do Poder Judiciário, recurso
ou impugnação de qualquer natureza, permitida por iniciativa do Poder Executivo a compensação com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra
devedor originário pela Fazenda Pública devedora até a data da expedição do precatório,
ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos da legislação, ou que já
tenham sido objeto de abatimento nos termos do § 9º do art. 100 da Constituição Federal;
III - ocorrerão por meio de oferta pública a todos os credores habilitados pelo respectivo
ente federativo devedor;
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IV - considerarão automaticamente habilitado o credor que satisfaça o que consta no inciso II;
V - serão realizados tantas vezes quanto necessário em função do valor disponível;
VI - a competição por parcela do valor total ocorrerá a critério do credor, com deságio
sobre o valor desta;
VII - ocorrerão na modalidade deságio, associado ao maior volume ofertado cumulado ou
não com o maior percentual de deságio, pelo maior percentual de deságio, podendo ser
fixado valor máximo por credor, ou por outro critério a ser definido em edital;
VIII - o mecanismo de formação de preço constará nos editais publicados para cada leilão;
IX - a quitação parcial dos precatórios será homologada pelo respectivo Tribunal que o
expediu.
§ 10 - No caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do § 1º
e os §§ 2º e 6º deste artigo:
I - haverá o sequestro de quantia nas contas de Estados, Distrito Federal e Municípios
devedores, por ordem do Presidente do Tribunal referido no § 4º, até o limite do valor não
liberado;
II - constituir-se-á, alternativamente, por ordem do Presidente do Tribunal requerido, em
favor dos credores de precatórios, contra Estados, Distrito Federal e Municípios devedores,
direito líquido e certo, autoaplicável e independentemente de regulamentação, à compensação automática com débitos líquidos lançados por esta contra aqueles, e, havendo
saldo em favor do credor, o valor terá automaticamente poder liberatório do pagamento de
tributos de Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, até onde se compensarem;
III - o chefe do Poder Executivo responderá na forma da legislação de responsabilidade
fiscal e de improbidade administrativa;
IV - enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora:
a) não poderá contrair empréstimo externo ou interno;
b) ficará impedida de receber transferências voluntárias;
V - a União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios, e os depositará nas contas especiais
referidas no § 1º, devendo sua utilização obedecer ao que prescreve o § 5º, ambos deste
artigo.
§ 11 - No caso de precatórios relativos a diversos credores, em litisconsórcio, admite-se
o desmembramento do valor, realizado pelo Tribunal de origem do precatório, por credor,
e, por este, a habilitação do valor total a que tem direito, não se aplicando, neste caso, a
regra do § 3º do art. 100 da Constituição Federal.
§ 12 - Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores,
omissos na regulamentação, o valor de:
I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal;
II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.
§ 13 - Enquanto Estados, Distrito Federal e Municípios devedores estiverem realizando
pagamentos de precatórios pelo regime especial, não poderão sofrer sequestro de valores,
exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do § 1º
e o § 2º deste artigo.
§ 14 - O regime especial de pagamento de precatório previsto no inciso I do § 1º vigorará
enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados, nos
termos do § 2º, ambos deste artigo, ou pelo prazo fixo de até 15 (quinze) anos, no caso
da opção prevista no inciso II do § 1º.
§ 15 - Os precatórios parcelados na forma do art. 33 ou do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ainda pendentes de pagamento ingressarão no regime
especial com o valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem
como o saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais.
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§ 16 - A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de
requisitórios, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação
da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta
de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.
§ 17 - O valor que exceder o limite previsto no § 2º do art. 100 da Constituição Federal
será pago, durante a vigência do regime especial, na forma prevista nos §§ 6º e 7º ou nos
incisos I, II e III do § 8° deste artigo, devendo os valores dispendidos para o atendimento
do disposto no § 2º do art. 100 da Constituição Federal serem computados para efeito do
§ 6º deste artigo.
§ 18 - Durante a vigência do regime especial a que se refere este artigo, gozarão também da
preferência a que se refere o § 6º os titulares originais de precatórios que tenham completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da promulgação desta Emenda Constitucional.”
Art. 3º - A implantação do regime de pagamento criado pelo art. 97 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias deverá ocorrer no prazo de até 90 (noventa dias), contados da
data da publicação desta Emenda Constitucional.
Art. 4º - A entidade federativa voltará a observar somente o disposto no art. 100 da
Constituição Federal:
I - no caso de opção pelo sistema previsto no inciso I do § 1º do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quando o valor dos precatórios devidos for inferior ao
dos recursos destinados ao seu pagamento;
II - no caso de opção pelo sistema previsto no inciso II do § 1º do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao final do prazo.
Art. 5º - Ficam convalidadas todas as cessões de precatórios efetuadas antes da promulgação
desta Emenda Constitucional, independentemente da concordância da entidade devedora.
Art. 6º - Ficam também convalidadas todas as compensações de precatórios com tributos
vencidos até 31 de outubro de 2009 da entidade devedora, efetuadas na forma do disposto
no § 2º do art. 78 do ADCT, realizadas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 7º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 9 de dezembro de 2009.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado MARCO
MAIA, 1º Vice-Presidente; Deputado ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO, 2º Vice-Presidente;
Deputado RAFAEL GUERRA, 1º Secretário; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, 2º Secretário;
Deputado ODAIR CUNHA, 3º Secretário; Deputado NELSON MARQUEZELLI, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador MARCONI PERILLO, 1º Vice-Presidente, no exercício
da Presidência; Senadora SERYS SLHESSARENKO, 2º Vice-Presidente; Senador HERÁCLITO
FORTES, 1º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 2º Secretário; Senador MÃO
SANTA, 3º Secretário; Senador PATRÍCIA SABOYA, no exercício da 4ª Secretária.
Este texto não substitui o publicado no DOU 10.12.2009
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 63, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010
Altera o § 5º do art. 198 da Constituição Federal para
dispor sobre piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de agentes comunitários
de saúde e de agentes de combate às endemias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O § 5º do art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 198 - ................................................................................
...............................................................................................
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§ 5º - Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as
diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos
da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.
...............................................................................................” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 4 de fevereiro de 2010.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado
MARCO MAIA, 1º Vice-Presidente; Deputado ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO, 2º Vice-Presidente; Deputado RAFAEL GUERRA, 1º Secretário; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA,
2º Secretário; Deputado ODAIR CUNHA, 3º Secretário; Deputado NELSON MARQUEZELLI,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador MARCONI PERILLO,
1º Vice-Presidente; Senadora SERYS SLHESSARENKO, 2ª Vice-Presidente; Senador HERÁCLITO FORTES, 1º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 2º Secretário; Senador
MÃO SANTA, 3º Secretário; Senadora PATRÍCIA SABOYA, 4ª Secretária.
Este texto não substitui o publicado no DOU 5.2.2010
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 64, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010
Altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir
a alimentação como direito social.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O Art. 6º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição.” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 4 de fevereiro de 2010.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado MARCO
MAIA, 1º Vice-Presidente; Deputado ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO, 2º Vice-Presidente;
Deputado RAFAEL GUERRA, 1º Secretário; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, 2º Secretário;
Deputado ODAIR CUNHA, 3º Secretário; Deputado NELSON MARQUEZELLI, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador MARCONI PERILLO,
1º Vice-Presidente; Senadora SERYS SLHESSARENKO, 2ª Vice-Presidente; Senador HERÁCLITO FORTES, 1º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 2º Secretário; Senador
MÃO SANTA, 3º Secretário; Senadora PATRÍCIA SABOYA, 4ª Secretária.
Este texto não substitui o publicado no DOU 4.2.2010
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 65, DE 13 DE JULHO DE 2010
Altera a denominação do Capítulo VII do Título VIII da
Constituição Federal e modifica o seu art. 227, para
cuidar dos interesses da juventude.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O Capítulo VII do Título VIII da Constituição Federal passa a denominar-se “Da
Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”.
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Art. 2º - O art. 227 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante
políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:
...................................................................................................
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho
e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação
de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.
...................................................................................................
§ 3º - ..........................................................................................
...................................................................................................
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;
..................................................................................................
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao
jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.
...................................................................................................
§ 8º - A lei estabelecerá:
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias
esferas do poder público para a execução de políticas públicas.” (NR)
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 13 de julho de 2010.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado MARCO
MAIA, 1º Vice-Presidente; Deputado RAFAEL GUERRA, 1º Secretário; Deputado NELSON
MARQUEZELLI, 4º Secretário; Deputado MARCELO ORTIZ, 1º Suplente.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador HERÁCLITO
FORTES, 1º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 2º Secretário; Senador MÃO
SANTA, 3º Secretário; Senador CÉSAR BORGES, 1º Suplente, Senador ADELMIR SANTANA,
2º Suplente; Senador GERSON CAMATA, 4º Suplente.
Este texto não substitui o publicado no DOU 14.7.2010
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66, DE 13 DE JULHO DE 2010
Dá nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia
separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O § 6º do art. 226 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 226 - .................................................................................
...............................................................................................
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§ 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”(NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 13 de julho de 2010.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MICHEL TEMER, Presidente; Deputado MARCO
MAIA, 1º Vice-Presidente; Deputado RAFAEL GUERRA, 1º Secretário; Deputado NELSON
MARQUEZELLI, 4º Secretário; Deputado MARCELO ORTIZ, 1º Suplente.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador HERÁCLITO
FORTES, 1º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 2º Secretário; Senador MÃO
SANTA, 3º Secretário; Senador ADELMIR SANTANA, 2º Suplente; Senador GERSON CAMATA, 4º Suplente.
Este texto não substitui o publicado no DOU 14.7.2010
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 67, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010
Prorroga, por tempo indeterminado, o prazo de vigência
do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de
6 de julho de 2001, que “Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na
forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 22 de dezembro de 2010.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MARCO MAIA, Presidente; Deputado ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES NETO, 2º Vice-Presidente; Deputado ODAIR CUNHA, 3º Secretário;
Deputado NELSON MARQUEZELLI, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senadora SERYS SLHESSARENKO, 2ª Vice-Presidente; Senador HERÁCLITO FORTES, 1º Secretário; Senador MÃO
SANTA, 3º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 23.12.2010
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 68, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011
Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 76 - São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2015,
20% (vinte por cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida
data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais.
§ 1° - O disposto no caput não reduzirá a base de cálculo das transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, na forma do § 5º do art. 153, do inciso I do art. 157, dos
incisos I e II do art. 158 e das alíneas a, b e d do inciso I e do inciso II do art. 159 da
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Constituição Federal, nem a base de cálculo das destinações a que se refere a alínea c do
inciso I do art. 159 da Constituição Federal.
§ 2° - Excetua-se da desvinculação de que trata o caput a arrecadação da contribuição
social do salário-educação a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Federal.
§ 3° - Para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino de
que trata o art. 212 da Constituição Federal, o percentual referido no caput será nulo.”(NR)
Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 2011
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MARCO MAIA, Presidente; Deputada
ROSE DE FREITAS, 1ª Vice-Presidente; Deputado EDUARDO DA FONTE, 2º Vice-Presidente; Deputado EDUARDO GOMES, 1º Secretário; Deputado JORGE TADEU
MUDALEN, 2º Secretário; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, 3º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senadora MARTA SUPLICY,
1ª Vice-Presidente; Senador WALDEMIR MOKA, 2º Vice-Presidente; Senador CÍCERO
LUCENA, 1º Secretário; Senador JOÃO RIBEIRO, 2º Secretário; Senador JOÃO VICENTE
CLAUDINO, 3º Secretário; Senador CIRO NOGUEIRA, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 22.12.2011
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 69, DE 29 DE MARÇO DE 2012
Produção de efeito
Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para
transferir da União para o Distrito Federal as atribuições
de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito
Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 21 - ...................................................................................
..........................................................................................................
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;
...............................................................................................” (NR)
“Art. 22 - ...................................................................................
..........................................................................................................
XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da
Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
...............................................................................................” (NR)
“Art. 48 - ...................................................................................
...........................................................................................................
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal;
...............................................................................................” (NR)
Art. 2º - Sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal,
aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos
termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados.
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Art. 3º - O Congresso Nacional e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, imediatamente
após a promulgação desta Emenda Constitucional e de acordo com suas competências,
instalarão comissões especiais destinadas a elaborar, em 60 (sessenta) dias, os projetos
de lei necessários à adequação da legislação infraconstitucional à matéria nela tratada.
Art. 4º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos quanto ao disposto no art. 1º após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua
publicação oficial.
Brasília, 29 de março de 2012.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MARCO MAIA, Presidente; Deputada ROSE DE
FREITAS, 1ª Vice-Presidente; Deputado EDUARDO DA FONTE, 2º Vice-Presidente; Deputado
EDUARDO GOMES, 1º Secretário; Deputado JORGE TADEU MUDALEN, 2º Secretário; Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA, 3º Secretário; Deputado JÚLIO DELGADO, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senadora MARTA SUPLICY,
1ª Vice-Presidente; Senador WALDEMIR MOKA, 2º Vice-Presidente; Senador CÍCERO LUCENA,
1º Secretário; Senador JOÃO RIBEIRO, 2º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO,
3º Secretário; Senador CIRO NOGUEIRA, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 30.3.2012
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012
Acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41, de
2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos
servidores públicos que ingressaram no serviço público
até a data da publicação daquela Emenda Constitucional.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 6º-A:
“Art. 6º-A - O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar
por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição
Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração
do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as
disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.
Parágrafo único - Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base
no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério
de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.”
Art. 2º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas
autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em
vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º
do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de
1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de março de 2012.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MARCO MAIA, Presidente; Deputada ROSE DE
FREITAS, 1ª Vice-Presidente; Deputado EDUARDO DA FONTE, 2º Vice-Presidente; Deputado
EDUARDO GOMES, 1º Secretário; Deputado JORGE TADEU MUDALEN, 2º Secretário; Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA, 3º Secretário; Deputado JÚLIO DELGADO, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senadora MARTA SUPLICY,
1ª Vice-Presidente; Senador WALDEMIR MOKA, 2º Vice-Presidente; Senador CÍCERO LUCENA,
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1º Secretário; Senador JOÃO RIBEIRO, 2º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO,
3º Secretário; Senador CIRO NOGUEIRA, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 30.3.2012
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 71, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012
Acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal para
instituir o Sistema Nacional de Cultura.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - A Constituição Federal passa a vigorar acrescida do seguinte art. 216-A:
“Art. 216-A - O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de
forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta
de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da
Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social
e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.
§ 1º - O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas
diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios:
I - diversidade das expressões culturais;
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;
IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área
cultural;
V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;
VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
VII - transversalidade das políticas culturais;
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;
IX - transparência e compartilhamento das informações;
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social;
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.
§ 2º - Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da
Federação:
I - órgãos gestores da cultura;
II - conselhos de política cultural;
III - conferências de cultura;
IV - comissões intergestores;
V - planos de cultura;
VI - sistemas de financiamento à cultura;
VII - sistemas de informações e indicadores culturais;
VIII - programas de formação na área da cultura; e
IX - sistemas setoriais de cultura.
§ 3º - Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem
como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo.
§ 4º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas
de cultura em leis próprias.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 29 de novembro de 2012.
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Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado MARCO MAIA, Presidente; Deputada ROSE DE
FREITAS, 1ª Vice-Presidente; Deputado EDUARDO DA FONTE, 2º Vice-Presidente; Deputado
EDUARDO GOMES, 1º Secretário; Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA, 3º Secretário; Deputado
JÚLIO DELGADO, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador JOSÉ SARNEY, Presidente; Senador WALDEMIR MOKA,
2º Vice-Presidente; Senador CÍCERO LUCENA, 1º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 3º Secretário; Senador CIRO NOGUEIRA, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 30.11.2012
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72, DE 2 DE ABRIL DE 2013
Altera a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos
trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os
demais trabalhadores urbanos e rurais.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único - O parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 7º - .....................................................................................
...................................................................................................
Parágrafo único - São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos
previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV,
XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a
simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes
da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV
e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.” (NR)
Brasília, em 2 de abril de 2013.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, Presidente;
Deputado ANDRÉ VARGAS, 1º Vice-Presidente; Deputado FÁBIO FARIA, 2º Vice-Presidente;
Deputado SIMÃO SESSIM, 2º Secretário; Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, 3º Secretário; Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador JORGE VIANA,
1º Vice-Presidente; Senador ROMERO JUCÁ, 2º Vice-Presidente; Senador FLEXA RIBEIRO,
1º Secretário; Senadora ANGELA PORTELA, 2ª Secretária; Senador CIRO NOGUEIRA,
3º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 3.4.2013
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 73, DE 6 DE JUNHO DE 2013
Vide ADIN nº 5017, de 2013

Cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª
Regiões.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar
acrescido do seguinte § 11:
“Art. 27 - ...................................................................................
..............................................................................................
§ 11 - São criados, ainda, os seguintes Tribunais Regionais Federais: o da 6ª Região, com
sede em Curitiba, Estado do Paraná, e jurisdição nos Estados do Paraná, Santa Catarina e
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Mato Grosso do Sul; o da 7ª Região, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
e jurisdição no Estado de Minas Gerais; o da 8ª Região, com sede em Salvador, Estado da
Bahia, e jurisdição nos Estados da Bahia e Sergipe; e o da 9ª Região, com sede em Manaus,
Estado do Amazonas, e jurisdição nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.”(NR)
Art. 2º - Os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões deverão ser instalados
no prazo de 6 (seis) meses, a contar da promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 6 de junho de 2013.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado ANDRÉ VARGAS, 1º Vice-Presidente no exercício da Presidência; Deputado FÁBIO FARIA, 2º Vice-Presidente; Deputado SIMÃO SESSIM,
2º Secretário; Deputado SIMÃO SESSIM, 2º Secretário; Deputado MAURÍCIO QUINTELLA
LESSA, 3º Secretário; Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI, 4º Secretário; Deputado GONZAGA
PATRIOTA, 1º Suplente de Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador ROMERO JUCÁ, 2º Vice-Presidente no exercício da
Presidência; Senador FLEXA RIBEIRO, 1º Secretário; Senador MAGNO MALTA, 1º Suplente
de Secretário; Senador JAYME CAMPOS, 2º Suplente de Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 7.6.2013
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 74, DE 6 DE AGOSTO DE 2013
Altera o art. 134 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 134 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 134 - .................................................................................
.................................................................................................
§ 3º - Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.”(NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 6 de agosto de 2013.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, Presidente;
Deputado ANDRÉ VARGAS, 1º Vice-Presidente; Deputado FÁBIO FARIA, 2º Vice-Presidente;
Deputado MÁRCIO BITTAR, 1º Secretário; Deputado SIMÃO SESSIM, 2º Secretário;
Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, 3º Secretário; Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador JORGE VIANA,
1º Vice-Presidente; Senador ROMERO JUCÁ, 2º Vice-Presidente; Senador FLEXA RIBEIRO,
1º Secretário; Senadora ANGELA PORTELA, 2ª Secretária; Senador CIRO NOGUEIRA,
3º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 7.8.2013
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 75, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013
Acrescenta a alínea e ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos
no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de
autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas
por artistas brasileiros bem como os suportes materiais
ou arquivos digitais que os contenham.
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O inciso VI do art. 150 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido da
seguinte alínea e:
“Art. 150 - ....................................................................................
.................................................................................................
VI - ...........................................................................................
.................................................................................................
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas
brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo
na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.
...............................................................................................” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 15 de outubro de 2013.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, Presidente;
Deputado ANDRÉ VARGAS, 1º Vice-Presidente; Deputado FÁBIO FARIA, 2º Vice-Presidente;
Deputado MÁRCIO BITTAR, 1º Secretário; Deputado SIMÃO SESSIM, 2º Secretário; Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, 3º Secretário; Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador JORGE
VIANA, 1º Vice-Presidente; Senador ROMERO JUCÁ, 2º Vice-Presidente; Senador FLEXA
RIBEIRO, 1º Secretário; Senadora ANGELA PORTELA, 2ª Secretária; Senador CIRO NOGUEIRA, 3º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 16.10.2013
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 76, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013
Altera o § 2º do art. 55 e o § 4º do art. 66 da Constituição Federal, para abolir a votação secreta nos casos
de perda de mandato de Deputado ou Senador e de
apreciação de veto.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - Os arts. 55 e 66 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 55 - ...................................................................................
.................................................................................................
§ 2º - Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos
Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva
Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
..............................................................................................” (NR)
“Art. 66 - ...................................................................................
.................................................................................................
§ 4º - O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu
recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e
Senadores.
...............................................................................................” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 28 de novembro de 2013
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Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, Presidente;
Deputado MÁRCIO BITTAR, 1º Secretário; Deputado SIMÃO SESSIM, 2º Secretário; Deputado GONZAGA PATRIOTA, 1º Suplente; Deputado VITOR PENIDO, 3º Suplente; Deputado
TAKAYAMA, 4º Suplente.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador JORGE VIANA,
1º Vice-Presidente; Senador FLEXA RIBEIRO, 1º Secretário; Senador CIRO NOGUEIRA,
3º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 4º Secretário; Senador CASILDO MALDANER, 4º Suplente.
Este texto não substitui o publicado no DOU 29.11.2013
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 77, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014
Altera os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 da
Constituição Federal, para estender aos profissionais
de saúde das Forças Armadas a possibilidade de
cumulação de cargo a que se refere o art. 37, inciso
XVI, alínea “c”.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único - Os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal passam
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 142 - .....................................................................................................
.....................................................................................................................
§ 3º - ............................................................................................................
.....................................................................................................................
II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente,
ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “c”, será transferido para a
reserva, nos termos da lei;
III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada
a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “c”, ficará agregado ao respectivo quadro
e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade,
contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a
reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a
reserva, nos termos da lei;
.............................................................................................................................
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV,
e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da
atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea “c”;
...........................................................................................................”(NR)
Brasília, em 11 de fevereiro de 2014.
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, Presidente;
Deputado ANDRÉ VARGAS, 1º Vice-Presidente; Deputado FÁBIO FARIA, 2º Vice-Presidente;
Deputado SIMÃO SESSIM, 2º Secretário; Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA,
3º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador JORGE
VIANA, 1º Vice-Presidente; Senador FLEXA RIBEIRO, 1º Secretário; Senadora ANGELA
PORTELA, 2ª Secretária; Senador CIRO NOGUEIRA, 3º Secretário; Senador JOÃO VICENTE
CLAUDINO, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 12.2.2014
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 78, DE 14 DE MAIO DE 2014
Acrescenta art. 54-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor sobre indenização devida
aos seringueiros de que trata o art. 54 desse Ato.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 54-A:
“Art. 54-A - Os seringueiros de que trata o art. 54 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias receberão indenização, em parcela única, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais).”
Art. 2º - A indenização de que trata o art. 54-A do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias somente se estende aos dependentes dos seringueiros que, na data de entrada
em vigor desta Emenda Constitucional, detenham a condição de dependentes na forma
do § 2º do art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devendo o valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ser rateado entre os pensionistas na proporção de
sua cota-parte na pensão.
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao
de sua publicação.
Brasília, em 14 de maio de 2014
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, Presidente;
Deputado ARLINDO CHINAGLIA, 1º Vice-Presidente; Deputado FÁBIO FARIA, 2º Vice-Presidente; Deputado MARCIO BITTAR, 1º Secretário; Deputado SIMÃO SESSIM, 2º Secretário;
Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, 3º Secretário; Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador JORGE
VIANA, 1º Vice-Presidente; Senador ROMERO JUCÁ, 2º Vice-Presidente; Senador FLEXA
RIBEIRO, 1º Secretário; Senadora ANGELA PORTELA, 2ª Secretária; Senador Ciro Nogueira,
3º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 15.5.2014
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 79, DE 27 DE MAIO DE 2014
Altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de
4 de junho de 1998, para prever a inclusão, em quadro
em extinção da Administração Federal, de servidores
e policiais militares admitidos pelos Estados do Amapá
e de Roraima, na fase de instalação dessas unidades
federadas, e dá outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 31 - Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do
Amapá e de Roraima que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas
funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em
Estados, os servidores e os policiais militares admitidos regularmente pelos governos dos
Estados do Amapá e de Roraima no período entre a transformação e a efetiva instalação
desses Estados em outubro de 1993 e, ainda, os servidores nesses Estados com vínculo
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funcional já reconhecido pela União integrarão, mediante opção, quadro em extinção da
administração federal.
§ 1º - O enquadramento referido no caput para os servidores ou para os policiais militares
admitidos regularmente entre a transformação e a instalação dos Estados em outubro
de 1993 deverá dar-se no cargo em que foram originariamente admitidos ou em cargo
equivalente.
§ 2º - Os integrantes da carreira policial militar a que se refere o caput continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, submetidos às disposições estatutárias a que estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias Militares,
observados as atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico e o direito às
devidas promoções.
§ 3º - Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços aos respectivos
Estados e a seus Municípios, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou
entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional.”(NR)
Art. 2º - Para fins do enquadramento disposto no caput do art. 31 da Emenda Constitucional
nº 19, de 4 de junho de 1998, e no caput do art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, é reconhecido o vínculo funcional, com a União, dos servidores regularmente
admitidos nos quadros dos Municípios integrantes dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e
de Rondônia em efetivo exercício na data de transformação desses ex-Territórios em Estados.
Art. 3º - Os servidores dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia incorporados
a quadro em extinção da União serão enquadrados em cargos de atribuições equivalentes ou
assemelhadas, integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no nível de progressão
alcançado, assegurados os direitos, vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes.
Art. 4º - Cabe à União, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir
da data de publicação desta Emenda Constitucional, regulamentar o enquadramento de
servidores estabelecido no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998,
e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Parágrafo único - No caso de a União não regulamentar o enquadramento previsto no caput,
o optante tem direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data
do encerramento do prazo para a regulamentação referida neste artigo.
Art. 5º - A opção para incorporação em quadro em extinção da União, conforme disposto
no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, deverá ser formalizada pelos servidores e policiais
militares interessados perante a administração, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias, contado a partir da regulamentação prevista no art. 4º.
Art. 6º - Os servidores admitidos regularmente que comprovadamente se encontravam
no exercício de funções policiais nas Secretarias de Segurança Pública dos ex-Territórios
do Amapá, de Roraima e de Rondônia na data em que foram transformados em Estados
serão enquadrados no quadro da Polícia Civil dos ex-Territórios, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, assegurados os direitos, vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes.
Art. 7º - Aos servidores admitidos regularmente pela União nas Carreiras do Grupo Tributação,
Arrecadação e Fiscalização de que trata a Lei nº 6.550, de 5 de julho de 1978, cedidos aos
Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia são assegurados os mesmos direitos remuneratórios auferidos pelos integrantes das Carreiras correspondentes do Grupo Tributação,
Arrecadação e Fiscalização da União de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 8º - Os proventos das aposentadorias, pensões, reformas e reservas remuneradas,
originadas no período de outubro de 1988 a outubro de 1993, passam a ser mantidos pela
União a partir da data de publicação desta Emenda Constitucional, vedado o pagamento, a
qualquer título, de valores referentes a períodos anteriores a sua publicação.
Art. 9º - É vedado o pagamento, a qualquer título, em virtude das alterações promovidas
por esta Emenda Constitucional, de remunerações, proventos, pensões ou indenizações
referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo o disposto no parágrafo
único do art. 4º.
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Art. 10 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 27 de maio de 2014
Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, Presidente;
Deputado ARLINDO CHINAGLIA, 1º Vice-Presidente; Deputado FÁBIO FARIA, 2º Vice-Presidente; Deputado MARCIO BITTAR, 1º Secretário; Deputado SIMÃO SESSIM, 2º Secretário;
Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, 3º Secretário; Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador JORGE VIANA,
1º Vice-Presidente; Senador ROMERO JUCÁ, 2º Vice-Presidente; Senador FLEXA RIBEIRO,
1º Secretário; Senadora ANGELA PORTELA, 2ª Secretária; Senador CIRO NOGUEIRA,
3º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 28.5.2014
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014
Altera o Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça,
do Título IV - Da Organização dos Poderes, e acrescenta
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça, do Título IV - Da Organização
dos Poderes, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
..........................................................................................................
CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
..........................................................................................................
Seção III
Da Advocacia
..........................................................................................................
Seção IV
Da Defensoria Pública
Art. 134 - A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos
os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e
gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.
................................................................................................
§ 4º - São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no
inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.”(NR)
Art. 2º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 98:
“Art. 98 - O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à
efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.
§ 1º - No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar
com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no
caput deste artigo.
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§ 2º - Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores
públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão
social e adensamento populacional.”
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 4 de junho de 2014
Mesa da Câmara dos Deputado: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, Presidente;
Deputado ARLINDO CHINAGLIA, 1º Vice- Presidente; Deputado FÁBIO FARIA, 2º Vice-Presidente; Deputado MARCIO BITTAR, 1º Secretário; Deputado SIMÃO SESSIM,
2º Secretário; Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, 3º Secretário; Deputado ANTONIO
CARLOS BIFFI, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador JORGE VIANA,
1º Vice- Presidente; Senador ROMERO JUCÁ, 2º Vice- Presidente; Senador FLEXA RIBEIRO, 1º Secretário; Senadora ANGELA PORTELA, 2ª Secretária; Senador CIRO NOGUEIRA,
3º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 5.6.2014
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 81, DE 5 DE JUNHO DE 2014
Dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O art. 243 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 243 - As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da
lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular,
sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em
lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.
Parágrafo único - Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será
confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 5 de junho de 2014
Mesa da Câmara dos Deputado: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, Presidente;
Deputado ARLINDO CHINAGLIA, 1º Vice- Presidente; Deputado FÁBIO FARIA, 2º Vice-Presidente; Deputado MARCIO BITTAR, 1º Secretário; Deputado SIMÃO SESSIM,
2º Secretário; Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, 3º Secretário; Deputado ANTONIO
CARLOS BIFFI, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador JORGE VIANA,
1º Vice- Presidente; Senador ROMERO JUCÁ, 2º Vice- Presidente; Senador FLEXA RIBEIRO,
1º Secretário; Senadora ANGELA PORTELA, 2ª Secretária; Senador CIRO NOGUEIRA,
3º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 6.6.2014
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 82, DE 16 DE JULHO DE 2014
Inclui o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal, para
disciplinar a segurança viária no âmbito dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
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Art. 1º - O art. 144 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 10:
“Art. 144 - .................................................................................
.................................................................................................
§ 10 - A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos
órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na
forma da lei.”(NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 16 de julho de 2014
Mesa da Câmara dos Deputado: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, Presidente;
Deputado ARLINDO CHINAGLIA, 1º Vice- Presidente; Deputado FÁBIO FARIA, 2º Vice- Presidente; Deputado MARCIO BITTAR, 1ºSecretário; Deputado SIMÃO SESSIM, 2º Secretário;
Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, 3º Secretário; Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI,
4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador JORGE VIANA,
1º Vice- Presidente; Senador ROMERO JUCÁ, 2º Vice- Presidente; Senador FLEXA RIBEIRO,
1º Secretário; Senadora ANGELA PORTELA, 2ª Secretária; Senador CIRO NOGUEIRA,
3º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 17.6.2014
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 83, DE 5 DE AGOSTO DE 2014
Acrescenta o art. 92-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitóriaspassa a vigorar acrescido do
seguinte art. 92-A:
“Art. 92-A - São acrescidos 50 (cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 92 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 5 de agosto de 2014.
Mesa da Câmara dos Deputado: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES, Presidente;
Deputado ARLINDO CHINAGLIA, 1º Vice-Presidente; Deputado FÁBIO FARIA, 2º Vice-Presidente; Deputado MARCIO BITTAR, 1º Secretário; Deputado SIMÃO SESSIM, 2º Secretário; Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, 3º Secretário; Deputado ANTONIO CARLOS
BIFFI, 4º Secretário.
Mesa do Senado Federal: Senador RENAN CALHEIROS, Presidente; Senador JORGE VIANA,
1º Vice-Presidente; Senador ROMERO JUCÁ, 2º Vice-Presidente; Senador FLEXA RIBEIRO,
1º Secretário; Senadora ANGELA PORTELA, 2ª Secretária; Senador CIRO NOGUEIRA,
3º Secretário; Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO, 4º Secretário.
Este texto não substitui o publicado no DOU 6.8.2014

O conteúdo desta publicação é cópia fiel do arquivo constante no site
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/quadro_emc.htm
(15-09-2014, às 13h50min).
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1
(publicada no DOE nº 119, de 24 de junho de 1991)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O art. 63 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 63 - Transcorridos trinta dias do recebimento de qualquer proposição em tramitação
na Assembléia Legislativa, seu Presidente, a requerimento de qualquer dos Deputados,
mandará incluí-la na ordem do dia, para ser discutida e votada, desde que com parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.
§ 1º - A Comissão de Constituição e Justiça, no caso de ainda não se ter manifestado quanto
à proposição, terá prazo de três dias úteis, contados da data de entrada do requerimento
de que trata este artigo, para apresentar parecer.
§ 2º - A proposição somente será retirada da ordem do dia se o autor desistir do requerimento.”
Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 18 de junho de 1991.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 2
(publicada no DOE nº 86, de 07 de maio de 1992)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O “caput” do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa a
ter a seguinte redação:
“Art. 22 - Dependem de lei específica, mediante aprovação por maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa:”
Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 30 de abril de 1992.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 3
(republicada no DOE nº 163, de 22 de agosto de 1993)
(vide publicação original abaixo)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O artigo 255 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:
“Art. 225 - A implantação ou ampliação de distritos ou pólos industriais, de indústria carbo
ou petroquímicas, bem como de empreendimentos, definidos em lei, que possam alterar
significativa ou irreversivelmente uma região ou a vida de uma comunidade, dependerá de
aprovação da Assembléia Legislativa.”
Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 15 de dezembro de 1992.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 3
(publicada no DOE nº 250, de 30 de dezembro de 1992)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O artigo 255 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:
“Art. 225 - A implantação ou ampliação de distritos ou pólos industriais, de indústria carbo
ou petroquímicas, bem como de empreendimentos, definidos em lei, que possam alterar
significativa ou irreversivelmente uma região ou a vida de uma comunidade, dependerá de
aprovação da Assembléia Legislativa.”
Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 15 de dezembro de 1992.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 4
(publicada no DOE nº 247, de 30 de dezembro de 1993)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Inclua-se no art. 76 da Constituição do Estado o seguinte parágrafo:
“Parágrafo único - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, sob pena de responsabilidade,
ao Tribunal de Contas do Estado, o qual comunicará a ocorrência, em caráter reservado, à
Mesa da Assembléia Legislativa.”
Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 15 de dezembro de 1993.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 5
(publicada no DOE nº 10, de 14 de janeiro de 1994)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O artigo 154 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido de um parágrafo,
numerado, como parágrafo 5º, com a seguinte redação:
“§ 5º - É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere
o artigo 145, para a prestação de garantias e contragarantias à União e para pagamento
de débitos para com ela, limitado a 10% da Receita Própria Líquida do Estado, mediante
autorização legislativa prévia e específica.”
Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 04 de janeiro de 1994.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 06
(publicada no DOE nº 71, de 15 de abril de 1994)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
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Art. 1º - O parágrafo 5º do artigo 154 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 154 - .................................
§ 5º - É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere
o artigo 145, para a prestação de garantias e contragarantias à União e para pagamento
de débitos para com ela, mediante autorização legislativa prévia e específica”.
Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 12 de abril de 1994.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 07
(publicada no DOE nº 127, de 05 de julho de 1995)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Dê-se nova redação ao “caput” do artigo 19 da Constituição do Estado, nos seguintes termos:
“Art. 19 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e
dos municípios, visando à promoção do bem público e à prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõe, observará os princípios da legalidade, da moralidade,
da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da participação, da razoabilidade, da
economicidade, da motivação e o seguinte:/.../.”
Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 28 de junho de 1995.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 08
(publicada no DOE nº 127, de 05 de julho de 1995)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL , nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O artigo 144 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 144 - A receita proveniente de multas por infração de trânsito, nas vias públicas municipais, será do município onde estas se verificarem, sendo repassadas no mês subseqüente
ao da efetiva arrecadação.”
Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 28 de junho de 1995.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 09
(publicada no DOE nº 138, de 20 de julho de 1995)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O artigo 38 da Constituição Estadual fica acrescido de mais quatro parágrafos,
que serão o 5º, 6º, 7º e 8º, com a seguinte redação:
“Art. 38 - ..................................
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Parágrafo 5º - As aposentadorias dos servidores públicos estaduais, inclusive membros do
Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado serão custeados
com recursos provenientes do Tesouro do Estado e das contribuições dos servidores, na
forma da lei complementar.
Parágrafo 6º - As aposentadorias dos servidores das autarquias estaduais e das fundações
públicas serão custeadas com recursos provenientes da instituição correspondente e das
contribuições de seus servidores, na forma da lei complementar.
Parágrafo 7º - Na hipótese do parágrafo anterior, caso a entidade não possua fonte própria
de receita, ou esta seja insuficiente, os recursos necessários serão complementados pelo
Tesouro do Estado, na forma da lei complementar.
Parágrafo 8º - Os recursos provenientes das contribuições de que tratam os parágrafos anteriores
serão destinados exclusivamente a integralizar os proventos de aposentadoria, tendo o acompanhamento e a fiscalização dos servidores na sua aplicação, na forma da lei complementar.”
Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 12 de julho de 1995.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 10
(publicada no DOE nº 138, de 20 de julho de 1995)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica revogado o parágrafo 3º do artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual.
Art. 2º - Esta emenda constitucional entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao
de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 12 de julho de 1995.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 11
(publicada no DOE nº 197, de 13 de outubro de 1995)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O parágrafo único do artigo 6º da Constituição do Estado, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 6º - ...................................
Parágrafo único - O dia 20 de setembro é a data magna, sendo considerado feriado no
Estado.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 03 de outubro de 1995.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 12
(atualizada até a Emenda Constitucional n.º 14, de 26 de março de 1997)
Art. 1º - O artigo 20 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes parágrafos:
“Parágrafo 4º - Os cargos em comissão destinam-se à transmissão das diretrizes políticas
para a execução administrativa e ao assessoramento.
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Parágrafo 5º - Os cargos em comissão não podem ser ocupados por cônjuges ou companheiros e parentes, consangüíneos, afins ou por adoção, até o segundo grau:
I - do Governador, do Vice-Governador, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor
Público-Geral do Estado e dos Secretários de Estado, ou titulares de cargos que lhes sejam
equiparados, no âmbito de administração direta do Poder Executivo;
II - dos Desembargadores e Juízes de 2º grau, no âmbito do Poder Judiciário;
III - dos Deputados Estaduais, no âmbito da Assembléia Legislativa;
IV - dos Procuradores de Justiça, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça;
V - dos Conselheiros e Auditores Substitutos de Conselheiros, no âmbito do Tribunal de
Contas do Estado;
VI - dos Presidentes, Diretores-Gerais, ou titulares de cargos equivalentes, e dos Vice-Presidentes, ou equivalentes, no âmbito da respectiva autarquia, fundação instituída ou
mantida pelo Poder Público, empresa pública ou sociedade de economia mista.”
Art. 2º - O “caput” do artigo 32 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:
“Art. 32 - Os cargos em comissão, criados por lei em número e com remuneração certos e
com atribuições definidas de direção, chefia ou assessoramento, são de livre nomeação e
exoneração, observados os requisitos gerais de provimento em cargos estaduais.”
Art. 3º - São revogados os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 32 da Constituição do Estado.
Art. 4º - Ficam extintos os cargos em comissão que não atendam às disposições do parágrafo 4º do artigo 20 e do artigo 32, “caput”, da Constituição do Estado.
Art. 5º - Ficam extintos os provimentos, com a respectiva exoneração, dos cargos em
comissão providos em desacordo com as disposições do parágrafo 5º do artigo 20 da
Constituição do Estado.
Art. 6º - O Governador do Estado, o Presidente do Tribunal de Justiça e a Mesa da Assembléia Legislativa, no âmbito dos respectivos Poderes, o Procurador-Geral de Justiça e
o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, no âmbito das suas respectivas instituições,
emitirão os atos administrativos declaratórios de atendimento das disposições dos artigos
4º e 5º desta emenda constitucional, inclusive de extinção de cargos em comissão e de
exoneração.
Parágrafo único - O Governador do Estado poderá delegar atribuições para a prática dos
atos previstos neste artigo.
Art. 7º - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com as
seguintes ressalvas:
a) o artigo 4º entra em vigor cento e oitenta (180) dias após a data de sua publicação;
a) o artigo 4º entra em vigor vinte e quatro (24) meses após a data de sua publicação.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14, de 26/03/97)
b) o artigo 5º entra em vigor trinta (30) dias após a data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 14 de dezembro de 1995.
Legislação compilada pelo Gabinete de Consultoria Legislativa.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 13
(publicada no DOE nº 243, de 20 de dezembro de 1995)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O inciso XIV do artigo 95 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:
“Art. 95 - ....................................
..................................................
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XIV - prestar, por escrito, através de seu presidente, no prazo máximo de trinta dias, todas as
informações que a Assembléia Legislativa solicitar a respeito da administração dos Tribunais.”
Art. 2º - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 14 de dezembro de 1995.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14
(publicada no DOE nº 62, de 02 de abril de 1997)
Altera a alínea “a” do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 12, de 14 de dezembro de 1995.
Art. 1º - A alínea “a” do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 12, de 14 de dezembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - ...................................
a) o artigo 4º entra em vigor vinte e quatro (24) meses após a data de sua publicação”.
Art. 2º - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 26 de março de 1997.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 15
(publicada no DOE nº 94, de 21 de maio de 1997)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O “caput” e o parágrafo único do artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, suprimidos os seus parágrafos, passam a ter
a seguinte redação:
“Art. 41 - O Estado manterá, em sua administração indireta, instituição de fomento ao seu
desenvolvimento econômico e social, tendo como principais objetivos:
I - o repasse dos recursos necessários ao financiamento da atividade pública e privada,
mediante concessão de créditos de médio e longo prazos, principalmente para as regiões
menos favorecidas do Estado;
II - o apoio à pequena economia privada, mediante a concessão de empréstimos diferenciados às microempresas e empresas de pequeno porte, tal como definidas em lei, garantindo-lhes, desta forma, meios de crescimento e permanência no mercado;
III - a criação de programas de financiamento à habitação popular, à capacitação tecnológica
e de conservação do meio ambiente;
IV - o incremento da produção agropecuária, por meio da concessão de financiamentos
compatíveis com as atividades executadas por este setor;
V - o suprimento dos recursos necessários à realização de projetos de caráter social e
comunitário, principalmente daqueles que visem a gerar empregos e melhorar as condições de vida das parcelas menos favorecidas da população ou que objetivem diminuir as
desigualdades sociais entre as diversas regiões do Estado.
Parágrafo único - A Caixa Estadual S.A. - Agência de Desenvolvimento poderá, ainda,
realizar quaisquer outras operações compatíveis com a sua natureza de instituição de
fomento, observadas as normas aplicáveis à matéria, especialmente aquelas fixadas pelo
Banco Central do Brasil.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 20 de maio de 1997.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16
(publicada no DOE nº 96, de 23 de maio de 1997)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O “caput” e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 6º do artigo 41 da Constituição do
Estado, passam a ter a seguinte redação:
“Art. 41 - O Estado manterá órgão ou entidade de previdência e assistência à saúde para
seus servidores e dependentes, mediante contribuição, na forma da lei previdenciária própria.
Parágrafo 1º - A direção do órgão ou entidade a que se refere o “caput” será composta
paritariamente por representantes dos segurados e do Estado, na forma da lei a que se
refere este artigo.
Parágrafo 2º - Os recursos devidos ao órgão ou entidade de previdência deverão ser repassados:
I - no mesmo dia e mês do pagamento, de forma automática, quando se tratar da contribuição dos servidores, descontada em folha de pagamento;
II - até o dia quinze do mês seguinte ao de competência, quando se tratar de parcela devida
pelo Estado e pelas entidades conveniadas.
Parágrafo 3º - O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos
ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei previdenciária própria,
observadas as disposições do parágrafo 3º do artigo 38 desta Constituição e do inciso XI
do artigo 37 da Constituição Federal.
Parágrafo 4º - O valor da pensão por morte será rateado, na forma de lei previdenciária
própria, entre os dependentes do servidor falecido, extinguindo-se a cota individual de
pensão com a perda da qualidade de pensionista.
Parágrafo 5º - ............................
Parágrafo 6º - O benefício da pensão por morte de segurado do Estado não será retirado
de seu cônjuge ou companheiro em função de nova união ou casamento destes, vedada
a acumulação de percepção do benefício, mas facultada a opção pela pensão mais conveniente, no caso de ter direito a mais de uma.”
Art. 2º - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 21 de maio de 1997.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 17
(publicada no DOE nº 134, de 17 de julho de 1997)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O parágrafo 2º do artigo 46 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 46 - ...................................
§ 2º - Lei Complementar disporá sobre a promoção extraordinária do servidor militar que
morrer ou ficar permanentemente inválido em virtude de lesão sofrida em serviço, bem
como, na mesma situação, praticar ato de bravura”.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 16 de julho de 1997.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 18
(publicada no DOE nº 134, de 17 de julho de 1997)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DO SUL, nos termos do
inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do
Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica introduzido um parágrafo no artigo 127 da Constituição do Estado, com a
seguinte redação:
“Art. 127 - ................................
Parágrafo único - Lei Complementar disporá sobre a promoção extraordinária do servidor
integrante dos quadros da Polícia Civil, do Instituto-Geral de Perícias e dos serviços penitenciários que morrer ou ficar permanentemente inválido em virtude de lesão sofrida em
serviço, bem como, na mesma situação, praticar ato de bravura.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 16 de julho de 1997.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19
(publicada no DOE nº 134, de 17 de julho de 1997)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Ficam introduzidas as seguintes alterações no Título IV da Constituição do Estado:
I - O inciso III do artigo 124 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 124 - .................................
III - Instituto-Geral de Perícias.”
II - A Seção IV passa a ter o seguinte título:
“Seção IV
DO INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS”
III - O artigo 136 e seus parágrafos passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 136 - Ao Instituto-Geral de Perícias incumbem as perícias médico-legais e criminalísticas, os serviços de identificação e o desenvolvimento de estudos e pesquisas em sua
área de atuação.
§ 1º - O Instituto-Geral de Perícias, dirigido por Perito, com notório conhecimento científico e experiência funcional, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do
Estado, tem seu pessoal organizado em carreira, através de estatuto próprio.
§ 2º - Os integrantes das carreiras do quadro de pessoal do Instituto-Geral de Perícias terão
regime de trabalho de tempo integral e dedicação exclusiva.
§ 3º - Lei Complementar organizará o Instituto-Geral de Perícias.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 16 de julho de 1997.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20
(publicada no DOE nº 220, de 14 de novembro de 1997)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O artigo 9º da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º - A criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios, far-se-ão por
lei estadual.”
Art. 2º - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 05 de novembro de 1997.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21
(publicada no DOE nº 247, de 23 de dezembro de 1997)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte emenda constitucional:
Art. 1º - Ficam acrescentados os parágrafos 1º e 2º ao artigo 67 da Constituição do Estado
do Rio Grande do Sul, com a seguinte redação:
“Art. 67 - ...................................
§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica às leis que alteram normas para a apuração dos
índices de participação dos municípios na arrecadação de impostos estaduais, que produzirão efeitos a razão de 1/5 (um quinto) das alterações instituídas, a cada ano, durante
cinco anos, a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao da aprovação da respectiva lei.
§ 2º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica às leis que tratam de criação, incorporação, fusão, desmembramento, anexação e extinção de municípios.”
Art. 2º - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 11 de dezembro de 1997.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22
(atualizada até a Emenda Constitucional n.º 24, de 08 de dezembro de 1998)
Art. 1º - O Tribunal de Alçada é incorporado ao Tribunal de Justiça do Estado.
Art. 2º - O “caput” dos artigos 91 e 92; os incisos V alíneas a) e g), VII e XIII do artigo 95 e
o artigo 102 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passam a ter a seguinte redação:
“Art. 91 - São órgãos do Poder Judiciário do Estado:
I - o Tribunal de Justiça;
II - o Tribunal Militar do Estado;
III - os Juízes de Direito;
IV - os Tribunais do Júri;
V - os Conselhos de Justiça Militar;
VI - os Juizados Especiais e de Pequenas Causas;
VII - os Juízes Togados com Jurisdição limitada.”
“Art. 92 - No Tribunal de Justiça será constituído órgão especial, com no mínimo de onze
e o máximo de vinte e cinco membros, para exercício das atribuições administrativas e
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jurisdicionais de competência do Tribunal Pleno, exceto a eleição dos órgãos dirigentes do
Tribunal.”
“Art. 95 - ....................................
V - .............................................
a) a alteração do número de seus membros e do Tribunal Militar;
g) normas de processo e de procedimento, cível e penal, de competência legislativa concorrente do Estado, em especial as aplicáveis aos Juizados Especiais.
VII - elaborar e encaminhar, depois de ouvir o Tribunal Militar do Estado, as propostas
orçamentárias do Poder Judiciário, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os
demais Poderes, na lei de diretrizes orçamentárias.
XIII - julgar, em grau de recurso, matéria cível e penal de sua competência.”
“Art. 102 - Os Juizados Especiais terão composição e competência definidos em lei.”
Art. 3º - Fica suprimida a Seção III do Capítulo III e revogados os artigos 96 e 97 da
Constituição Estadual, renumerando-se as seções e os artigos remanescentes.
Art. 3º - Fica suprimida a Seção III do Capítulo III e revogados os artigos 96 e 97 da
Constituição Estadual. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 24/98)
Art. 4º - Os atuais cargos de Juiz de Alçada, com seus respectivos ocupantes, são transformados em cargos de Desembargador, mantida a classe de origem para efeito de composição
do quinto Constitucional.
Art. 5º - Enquanto não aprovados as leis ordinárias relativas a nova organização judiciária proposta, a estrutura até então vigente, constituída dos Tribunais de Justiça e Alçada, continuará a
exercer suas atividades, sem solução de continuidade, na área das respectivas atribuições atuais.
Parágrafo 1º - O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, no prazo de cento e oitenta
dias da data da publicação desta emenda, encaminhará à Assembléia Legislativa, projeto
de lei dispondo sobre a nova organização e funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado.
Parágrafo 2º - Os servidores públicos, lotados e em exercício no Tribunal de Alçada serão incorporados ao Tribunal de Justiça nos cargos e funções de igual padrão e nível, na forma da lei.
Art. 6º - O parágrafo 5º do art. 104 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa
a ter a seguinte redação:
“Art. 104 - ..................................
Parágrafo 5º - Os Juízes do Tribunal Militar do Estado terão vencimento, vantagens, direitos,
garantias, prerrogativas e impedimentos iguais aos Desembargadores do Tribunal de Justiça.”
Art. 7º - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado
o disposto no artigo 5º desta emenda.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
Legislação compilada pelo Gabinete de Consultoria Legislativa.
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 23
(publicada no DOE nº 127, de 08 de julho de 1998)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1° - No artigo 152, inciso II, parágrafo 3° da Constituição Estadual, fica acrescentada
a alínea “d”, com a seguinte redação:
“Parágrafo 3° - .............................
II - ..............................................
d) dotações para investimentos de interesse regional, aprovadas em consulta direta à
população na forma da lei.”
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Art. 2° - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 30 de junho de 1998.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 24
(republicada no DOE nº 237, de 14 de dezembro de 1998)
(vide abaixo publicação original)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 22, de 11 de dezembro de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - Fica suprimida a Seção III do Capítulo III e revogados os artigos 96 e 97 da
Constituição Estadual.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 08 de dezembro de 1998.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 23/98
(publicada no DOE nº 236, de 11 de dezembro de 1998)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 22, de 11 de dezembro de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - Fica suprimida a Seção III do Capítulo III e revogados os artigos 96 e 97 da
Constituição Estadual.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 08 de dezembro de 1998.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
(republicada no DOE nº 132, de 09 de julho de 1999)
(vide abaixo publicação original)
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do
inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Altera-se a redação do Artigo 244 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul,
Título VII, Capítulo III - Da Saúde e Saneamento Básico. Seção I - Da Saúde e acrescenta-se mais um parágrafo, com a seguinte redação:
“Art. 244 - O Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado será financiado, dentre outros,
com recursos da seguridade social e fiscal da União, dos Estados e dos Municípios.
Parágrafo 1º - ............................
Parágrafo 2º - ............................
Parágrafo 3º - O Estado deverá aplicar em ações e serviços de saúde, no mínimo 10%
(dez por cento) da sua Receita Tributária Líquida, excluídos os repasses federais oriundos
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do Sistema Único de Saúde, considerando ações e serviços de saúde os Programas Saúde
no Orçamento do Estado.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 22 de junho de 1999.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
(publicada no DOE nº 125, de 30 de junho de 1999)
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do
inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 302 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Altera-se a redação do Artigo 244 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul,
Título VII, Capítulo III - Da Saúde e Saneamento Básico. Seção I - Da Saúde e acrescenta-se mais um parágrafo, com a seguinte redação:
“Art. 244 - O Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado será financiado, dentre outros,
com recursos da seguridade social e fiscal da União, dos Estados e dos Municípios.
Parágrafo 1º - ..............................
Parágrafo 2º - ..............................
Parágrafo 3º - O Estado deverá aplicar em ações e serviços de saúde, no mínimo 10%
(dez por cento) da sua Receita Tributária Líquida, excluídos os repasses federais oriundos
do Sistema Único de Saúde, considerando ações e serviços de saúde os Programas Saúde
no Orçamento do Estado.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 22 de junho de 1999.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26
(republicada no DOE nº 132, de 09 de julho de 1999)
(vide abaixo publicação original)
A Mesa da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, nos termos do inciso X do artigo 53
da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga
a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O parágrafo 1º, do art. 19, da Constituição Estadual, passa a ter a seguinte redação:
Parágrafo 1º - A publicidade dos atos, programas obras e serviços, e as campanhas dos
órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeadas diretamente por
esta, deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nelas não podendo
constar símbolos, expressões, nomes, “slogans” ideológicos político-partidários ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos.
Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 30 de junho de 1999.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 26
(publicada no DOE nº 130, de 07 de julho de 1999)
A Mesa da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, nos termos do inciso X do artigo 53
da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 312 do Regimento Interno, promulga
a seguinte Emenda Constitucional:
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Art. 1º - O parágrafo 1º, do art. 19, da Constituição Estadual, passa a ter a seguinte redação:
Parágrafo 1º - A publicidade dos atos, programas obras e serviços, e as campanhas dos
órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeadas diretamente por
esta, deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nelas não podendo
constar símbolos, expressões, nomes, “slogans” ideológicos político-partidários ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos.
Art. 2º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 30 de junho de 1999.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 27
(publicada no DOE nº 242, de 20 de dezembro de 1999)
A Mesa da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, nos termos do inciso X do artigo 53
da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga
a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica acrescentado §4º ao artigo 163 da Constituição Estadual, com a seguinte
redação:
“Art. 163 - ..................................
§ 1º - .........................................
§ 2º - .........................................
§ 3º - .........................................
§ 4º - Será assegurado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e
permissão, vedada a estipulação de quaisquer benefícios tarifários a uma classe ou coletividade de usuários, sem a correspondente e imediata readequação do valor das tarifas,
resultante da repercussão financeira dos benefícios concedidos.”
Art. 2º - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 15 de dezembro de 1999.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 28
(publicada no DOE nº 243, de 21 de dezembro de 2001)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O art. 16 da Constituição do Estado e seus parágrafos passam a ter a seguinte
redação:
“Art. 16 - O Estado, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de seu interesse e de Municípios limítrofes do mesmo complexo geoeconômico
e social poderá, mediante lei complementar, instituir região metropolitana, aglomerações
urbanas e microrregiões.
§ 1º - O Estado poderá, mediante lei complementar, com os mesmos fins, instituir, também,
redes de Municípios, ainda que não limítrofes.
§ 2º - Cada região metropolitana, aglomeração urbana, microrregião ou rede de Municípios disporá de órgão de caráter deliberativo, com atribuições e composição fixadas em
lei complementar.
§ 3º - Para o atingimento dos objetivos de que tratam este artigo e seus parágrafos, serão
destinados, obrigatoriamente, os recursos financeiros necessários e específicos no orçamento
do Estado e dos Municípios.”(NR)
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Art. 2º - O art. 17 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:
“Art. 17 - As leis complementares previstas no artigo anterior só terão efeitos após a edição
da lei municipal que aprove a inclusão do Município na entidade criada.”(NR)
Art. 3º - O art. 166 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:
“Art. 166 - A política de desenvolvimento estadual e regional, em consonância com os
princípios da ordem econômica, tem por objetivo promover:
I - a melhoria da qualidade de vida da população com desenvolvimento social e econômico
sustentável;
II - a distribuição eqüitativa da riqueza produzida com redução das desigualdades sociais
e regionais;
III - a proteção da natureza e a ordenação territorial, mediante o controle da implantação
dos empreendimentos públicos e privados em cada região e o estímulo à permanência do
homem no campo;
IV - a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de
interesse comum de uma mesma região, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 desta Constituição;
V - a integração e a descentralização das ações públicas setoriais em nível regional, através
do planejamento regionalizado.”(NR)
Art. 4º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 13 de dezembro de 2001.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29
(publicada no DOE nº 243, de 21 de dezembro de 2001)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do artigo 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do artigo 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O § 3º do art. 201 da Constituição Estadual passa a ter a seguinte redação:
“§ 3º - O Estado aplicará 0,5% (meio por cento) da receita líquida de impostos próprios na
manutenção e desenvolvimento do ensino superior comunitário, através de crédito educativo
e de bolsa de estudos, integral ou parcial, cabendo à lei complementar regular a alocação
e fiscalização desse recurso.” (NR)
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 13 de dezembro de 2001.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30
(publicada no DOE nº 43, de 06 de março de 2002)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O § 4º do art. 149 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 4º - Os orçamentos anuais, de execução obrigatória, compatibilizados com o plano
plurianual, elaborados com participação popular na forma da lei, e em conformidade com
a lei de diretrizes orçamentárias, serão os seguintes:”. (NR)
Art. 2º - Ficam acrescentados os §§ 11 e 12 ao art. 149 da Constituição Estadual, com a
seguinte redação:
“§ 11 - Na impossibilidade ou inconveniência da execução integral dos orçamentos previstos no § 4º, o Poder Executivo enviará, até 31 de outubro de cada ano, projeto de lei à
Assembléia Legislativa, que será apreciado de acordo com o disposto no art. 62, solicitando
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autorização para cancelamento das respectivas dotações, contendo justificativa das razões
de natureza técnica, econômico-financeira, operacional ou jurídica que impossibilitem a
execução.
§ 12 - No caso de existência de eventuais saldos de dotações orçamentárias não executadas até o final do exercício, o Poder Executivo apresentará, juntamente com a mensagem
prevista no inciso IX do art. 82, relatório por função e grupo de despesa, acompanhado de
justificativa com as razões que impossibilitaram a sua execução.” (NR)
Art. 3º - Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa, em Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2002.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31
(publicada no DOE nº 123, de 1º de julho de 2002)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
passa a ser o § 1° e são inseridos dois parágrafos, o 2° e o 3°, com as seguintes redações:
“§ 1° - .......................................
§ 2° - Especialmente no caso das Sociedades de Economia Mista Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S. A. e Companhia Riograndense de Saneamento a alienação ou transferência do seu controle acionário, bem como a sua extinção, fusão, incorporação ou cisão
dependerá de consulta popular, sob a forma de plebiscito.
§ 3° - Nas sociedades de economia mista, em que possuir o controle acionário, o Estado fica
obrigado a manter o poder de gestão, exercendo o direito de maioria de votos na assembléia geral, de eleger a maioria dos administradores da companhia, de dirigir as atividades
sociais e de orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, sendo vedado qualquer
tipo de acordo ou avença que implique em abdicar ou restringir seus direitos.”
Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 18 de junho de 2002.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32
(publicada no DOE nº 124, de 02 de julho de 2002)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O inciso XIII do § 1º do art. 251 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 251 - ....................................
§ 1º - ...........................................
....................................................
XIII - combater as queimadas, ressalvada a hipótese de que, se peculiaridades locais
justificarem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, ocorra permissão
estabelecida em ato do poder público municipal, estadual ou federal circunscrevendo as
áreas e estabelecendo normas de precaução.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 26 de junho de 2002.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33
(republicada no DOE nº 224, de 21 de novembro de 2002)
(vide abaixo publicação original)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica acrescentado um novo parágrafo ao art. 22 da Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul com a seguinte redação:
“Art. 22 - ....................................
..................................................
§ 4º - A alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção
da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, Companhia Rio-grandense de Mineração - CRM, Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS e Companhia
Estadual de Silos e Armazéns - CESA, somente poderão ser realizadas após manifestação
favorável da população expressa em consulta plebiscitária.”
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 19 de novembro de 2002.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33
(publicada no DOE nº 223, de 20 de novembro de 2002)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica acrescentado um novo parágrafo ao art. 22 da Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul com a seguinte redação:
“Art. 22 - ....................................
..................................................
§ 2º - A alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção
da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, Companhia Rio-grandense de Mineração - CRM, Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS e Companhia
Estadual de Silos e Armazéns - CESA, somente poderão ser realizadas após manifestação
favorável da população expressa em consulta plebiscitária.”
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 19 de novembro de 2002.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 34
(publicada no DOE nº 240, de 13 de dezembro de 2002)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O inciso I do § 8º do art. 152 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 152 - ..................................
..................................................
§ 8º - .........................................
I - o projeto de lei do plano plurianual até 15 de maio do primeiro ano do mandato do
Governador;
..................................................”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 12 de dezembro de 2002.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 35
(publicada no DOE nº 197, de 10 de outubro de 2003)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1° - O inciso II do art. 13 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa a ter
a seguinte redação:
“Art. 13 - .....................................
...................................................
II - dispor sobre o horário e dias de funcionamento do comércio local;
...................................................”
Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 9 de outubro de 2003.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 36
(publicada no DOE nº 245, de 17 de dezembro de 2003)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - A alínea “e” do inciso V do art. 221 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 221 - ..................................
..................................................
e) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, científico e ecológico.
.................................................”
Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 12 de dezembro de 2003.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 37
(publicada no DOE nº 245, de 17 de dezembro de 2003)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Acrescenta-se ao art. 267 da Constituição do Estado um inciso, que será o VIII,
com a seguinte redação:
“Art. 267 - ..................................
..................................................
VIII - estimular o consumo sustentável.”
Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 12 de dezembro de 2003.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 38
(publicada no DOE nº 245, de 17 de dezembro de 2003)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
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Art. 1º - O inciso VII do § 1° do art. 251 da Constituição do Estado passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 251 - ...................................
...................................................
VII - proteger a flora, a fauna e a paisagem natural, especialmente os cursos d’água, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e paisagística, provoquem
extinção de espécie ou submetam os animais a crueldade;
..................................................”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 12 de dezembro de 2003.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39
(publicada no DOE nº 245, de 17 de dezembro de 2003)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica revogado o § 1º do art. 63 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 12 de dezembro de 2003.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40
(publicada no DOE nº 245, de 17 de dezembro de 2003)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica acrescentado parágrafo, que será o 7º, ao art. 33 da Constituição do Estado
do Rio Grande do Sul, com a seguinte redação:
“Art. 33 - ....................................
..................................................
§ 7º - Fica fixado como limite único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Tribunal de
Contas e do Ministério Público do Estado, para fins do disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça
do Estado, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 12 de dezembro de 2003.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41
(publicada no DOE nº 87, de 10 de maio de 2004)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1° - O § 3° do art. 50 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 50 - ....................................
..................................................
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§ 3° - A convocação da Assembléia Legislativa, na situação prevista no inciso I, destina-se
à apreciação de matéria relevante, plenamente justificada.”
Art. 2° - O art. 50 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul fica acrescido de um
parágrafo, que será o 4°, com a seguinte redação:
“Art. 50 - ....................................
..................................................
§ 4° - A sessão legislativa extraordinária ocorrerá sem ônus adicional para o Estado.”
Art. 3° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 7 de maio de 2004.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42
(publicada no DOE nº 96, de 21 de maio de 2004)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1° - O inciso VII do art. 267 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 267 - ..................................
..................................................
VII - fiscalizar a qualidade de bens e serviços, assim como seus preços, pesos e medidas e
as disposições de proteção do consumidor, especialmente aquelas relativas às informações
que lhe são devidas, observada a competência da União;
.................................................”
Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 20 de maio de 2004.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 43
(publicada no DOE nº 96, de 21 de maio de 2004)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1° - Acrescenta-se inciso ao art. 251 da Constituição do Estado, com a seguinte redação:
“Art. 251 - ..................................
..................................................
XIV - promover a adoção de formas alternativas renováveis de energia.”
Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 20 de maio de 2004.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 44
(publicada no DOE nº 114, de 17 de junho de 2004)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1° - O art. 177, “caput”, da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 177 - Os planos diretores, obrigatórios para as cidades com população de mais de
vinte mil habitantes e para todos os Municípios integrantes da região metropolitana e das
aglomerações urbanas, além de contemplar os aspectos de interesse local, de respeitar a
vocação ecológica, o meio ambiente e o patrimônio cultural, serão compatibilizados com
as diretrizes do planejamento do desenvolvimento regional”.
Art. 2° - O § 1° do art. 177 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 177 - .................................
§ 1° - Os demais Municípios deverão elaborar diretrizes gerais de ocupação do território que
garantam, através de lei, as funções sociais da cidade e da propriedade, nestas incluídas
a vocação ecológica, o meio ambiente e o patrimônio cultural.
.................................................”
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor 1 (um) ano após sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 16 de junho de 2004.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45
(publicada no DOE nº 154, de 12 de agosto de 2004)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 223 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Parágrafo único - Os planos diretores e as diretrizes gerais de ocupação dos territórios
municipais disporão, necessariamente, sobre a proteção do patrimônio histórico e cultural.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor 1 (um) ano após sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 11 de agosto de 2004.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 46
(publicada no DOE nº 154, de 12 de agosto de 2004)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Acrescenta-se inciso ao art. 251 da Constituição do Estado, com a seguinte redação:
“Art. 251 - ..................................
..................................................
XV - estimular a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 11 de agosto de 2004.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47
(publicada no DOE nº 240, de 20 de dezembro de 2004)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica acrescentado um parágrafo que será o 5°, ao art. 22 da Constituição do
Estado do Rio Grande do Sul, com a seguinte redação:
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“ Art. 22 - ...................................
..................................................
§ 5º - A alienação ou transferência do controle acionário, bem como a extinção, fusão,
incorporação ou cisão da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande
do Sul - PROCERGS -, dependerá de manifestação favorável da população, sob forma de
plebiscito”.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 16 de dezembro de 2004.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 48
(publicada no DOE nº 35, de 24 de fevereiro de 2005)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Acrescenta inciso ao art. 251 da Constituição do Estado, que será o XVI, com a
seguinte redação:
“Art. 251 ....................................
..................................................
XVI - valorizar e preservar o Pampa Gaúcho, sua cultura, patrimônio genético, diversidade
de fauna e vegetação nativa, garantindo-se a denominação de origem.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2005.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 49
(publicada no DOE nº 129, de 11 de julho de 2005)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 157 da Constituição Estadual um inciso, com a seguinte
redação:
“Art. 157 - ..................................
..................................................
XII - promoção da segurança alimentar e nutricional.”
Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 159 da Constituição Estadual um inciso, com a seguinte
redação:
“Art.159 - ...................................
..................................................
X - a fome.”
Art. 3º - O “caput” do art. 190 da Constituição Estadual passa a ter a seguinte redação:
“Art. 190 - A Segurança Social é garantida por um conjunto de ações do Estado, dos Municípios e da sociedade, destinadas a tornar efetivos os direitos ao trabalho, à educação, à
alimentação, à cultura, ao desporto, ao lazer, à saúde, à habitação e à assistência social,
assegurados ao indivíduo pela Constituição Federal, guardadas as peculiaridades locais.”
Art. 4º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 8 de julho de 2005.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 50
(publicada no DOE nº 162, de 25 de agosto de 2005)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O inciso VII do art. 53 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 53 - ....................................
..................................................
VII - processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o
Defensor Público-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade;
.................................................”.
Art. 2º - O inciso XIV do art. 82 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:
“Art. 82 - ....................................
..................................................
XIV - nomear o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral de Justiça e o
Defensor Público-Geral do Estado, na forma prevista nesta Constituição;
.................................................”.
Art. 3º - O inciso VII do art. 93 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:
“Art. 93 - ....................................
..................................................
VII - representar, quando for o caso, aos Conselhos da Magistratura, do Ministério Público
e da Defensoria Pública do Estado, à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e à
Procuradoria-Geral do Estado;
.................................................”.
Art. 4º - O inciso IV do § 1º e o inciso VIII do § 2º do art. 95 da Constituição do Estado
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 95 - ....................................
..................................................
§ 1º - .........................................
..................................................
IV - o Defensor Público-Geral do Estado;
..................................................
§ 2° - .........................................
..................................................
VIII - o Defensor Público-Geral do Estado;
..................................................”.
Art. 5º - Ficam acrescidos ao art. 120 da Constituição do Estado os §§ 1º, 2º, 3º e 4º,
renumerando-se o parágrafo único, que passa a ser o § 5º:
“Art. 120 - A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados,
na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, estendendo-se os seus serviços por
todas as comarcas do Estado, de acordo com as necessidades e a forma prescrita em lei
complementar estadual.
§ 1º - A Defensoria Pública tem como chefe o Defensor Público-Geral, nomeado pelo Governador do Estado dentre os integrantes das classes especial e final da carreira de Defensor
Público, indicados em lista tríplice, mediante eleição de todos os membros da carreira da
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Defensoria Pública, por voto obrigatório e secreto, para mandato de dois anos, permitida
uma recondução por igual período.
§ 2º - Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias do envio da lista tríplice ao Governador do
Estado sem a nomeação do Defensor Público-Geral, será investido no cargo o integrante
da lista tríplice mais votado.
§ 3º - O Defensor Público-Geral poderá ser destituído por deliberação da maioria absoluta
da Assembléia Legislativa, nos casos e na forma de lei complementar estadual.
§ 4º - O Defensor Público-Geral do Estado comparecerá, anualmente, à Assembléia Legislativa para relatar, em sessão pública, as atividades e necessidades da Defensoria Pública.
§ 5º - São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.”.
Art. 6º - Ficam acrescidos ao art. 121 da Constituição do Estado os §§ 1º e incisos I, II,
III, IV e V, 2º e 3º:
“Art. 121 - .................................
§ 1º - À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cabendo-lhe, na forma de lei complementar:
I - praticar atos próprios de gestão;
II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal de carreira e dos serviços
auxiliares, organizados em quadros próprios;
III - propor à Assembléia Legislativa a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores;
IV - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de
promoção, remoção e demais formas de provimento derivado;
V - organizar suas secretarias, núcleos e coordenadorias e os serviços auxiliares das Defensorias Públicas.
§ 2º - O provimento, a aposentadoria e a concessão das vantagens inerentes aos cargos da
carreira e dos serviços auxiliares, previstos em lei, dar-se-ão por ato do Defensor Público-Geral do Estado.
§ 3º - A Defensoria Pública elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei
de Diretrizes Orçamentárias.”.
Art. 7º - O art. 156 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 156 - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinados aos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado,
incluídos os créditos suplementares e especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte)
de cada mês.”.
Art. 8º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 24 de agosto de 2005.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51
(publicada no DOE nº 228, de 02 de dezembro de 2005)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O § 2º do art. 74 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 74 - .....................................
...................................................
§ 2º - Os Auditores Substitutos de Conselheiro, em número de sete, nomeados pelo Governador do Estado após aprovação em concurso público de provas e títulos realizado pelo
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Tribunal de Contas, na forma de sua Lei Orgânica, terão as mesmas garantias e impedimentos dos Conselheiros, e subsídios que corresponderão a noventa e cinco por cento
dos subsídios de Conselheiros, e quando em substituição a esses, também os mesmos
vencimentos do titular.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 30 de novembro de 2005.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 52
(publicada no DOE nº 61, de 30 de março de 2006)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O “caput” do art. 50 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 50 - A Assembléia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na Capital do Estado, de 1º
de fevereiro a 16 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, salvo prorrogação, ou
convocação extraordinária.
.................................................”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 29 de março de 2006.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53
(publicada no DOE nº 175, de 13 de setembro de 2006)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica acrescentado um parágrafo, que será o 6º e seus incisos I, II e III, ao
art. 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, com a seguinte redação:
“Art. 22 - ....................................
..................................................
§ 6º - O disposto no § 4º não será aplicável relativamente à reestruturação societária da
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE -, que venha a ser procedida para atender
ao que estabelece a Lei Federal nº 10.848, de 15 de março de 2004, no que se refere à
necessidade de segregação das atividades de distribuição de energia elétrica das demais
atividades por ela exercidas, devendo ser observado o seguinte:
I - o Estado do Rio Grande do Sul deverá, obrigatoriamente, manter o controle acionário
e o poder direto de gestão das empresas resultantes da reestruturação que venha a ser
procedida, conservando, no mínimo, 51 % (cinqüenta e um por cento) do total do capital
votante e 51% (cinqüenta e um por cento) do total do capital social, em cada uma das
empresas, de forma direta na empresa controladora e através desta, nas controladas;
II - fica vedada à delegação da gestão a pessoa jurídica em qualquer das empresas referidas no inciso anterior;
III - as empresas resultantes, sucessoras ou remanescentes da segregação das atividades
da CEEE ficarão sujeitas à consulta plebiscitária prevista no § 4º.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 12 de setembro de 2006.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 54
(publicada no DOE nº 218, de 17 de novembro de 2006)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Os incisos XXVIII e XXX do art. 53 da Constituição do Estado passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 53 - ....................................
..................................................
XXVIII - aprovar previamente, após argüição pública, a escolha de:
..................................................
XXX - destituir, por maioria absoluta, o Procurador-Geral de Justiça;
.................................................”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 16 de novembro de 2006.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 55
(publicada no DOE nº 35, de 21 de fevereiro de 2007)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O “caput” do art. 127 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 127 - O policial civil ou militar, e os integrantes dos quadros dos servidores penitenciários e do Instituto-Geral de Perícias, quando feridos em serviço, terão direito ao custeio
integral, pelo Estado, das despesas médicas, hospitalares e de reabilitação para o exercício
de atividades que lhes garantam a subsistência.
...................................................”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre,16 de fevereiro de 2007.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 56
(publicada no DOAL nº 9228, de 04 de abril de 2008)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Acrescenta inciso ao art. 13 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, com
a seguinte redação:
“Art. 13 - ......................................
....................................................
IX - promover a acessibilidade nas edificações e logradouros de uso público e seus entornos, bem como a adaptação dos transportes coletivos, para permitir o acesso das pessoas
portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 3 de abril de 2008.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 57
(publicada no DOAL nº 9260, de 23 de maio de 2008)
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Ficam introduzidas alterações nos §§ 1º e 7º do art. 33 da Constituição do Estado
do Rio Grande do Sul, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 33 - ......................................
§ 1º - A remuneração dos servidores públicos do Estado e os subsídios dos membros de
qualquer dos Poderes, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, dos Procuradores, dos
Defensores Públicos, dos detentores de mandato eletivo e dos Secretários de Estado, estabelecidos conforme o § 4° do art. 39 da Constituição Federal, somente poderão ser fixados
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, sendo assegurada através de lei de iniciativa do Poder Executivo a revisão geral anual da remuneração
de todos os agentes públicos, civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, sempre na
mesma data e sem distinção de índices.
....................................................
§ 7º - Para fins do disposto no art. 37, § 12, da Constituição Federal, fica fixado como
limite único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios
dos Deputados Estaduais.”
Art. 2º - Os incisos XXXI e XXXV do art. 53 da Constituição do Estado do Rio Grande do
Sul passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 53 - .......................................
.....................................................
XXXI - apresentar projeto de lei para fixar os subsídios do Governador, do Vice-Governador,
dos Secretários de Estado e dos Deputados Estaduais, observadas as regras da Constituição
Federal e desta;
.....................................................
XXXV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação
da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, bem como elaborar sua folha de pagamento;
....................................................”
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 21 de maio de 2008.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58
(publicada no DOAL nº 9728, de 01 de abril de 2010)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O inciso II, do art. 13, da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 13 - ..................................
................................................
II - dispor sobre o horário e dias de funcionamento do comércio local e de eventos comerciais temporários de natureza econômica;
................................................”
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Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 31 de março de 2010.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 59
(publicada no DOAL nº 9953, de 24 de fevereiro de 2011)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O inciso I do § 8.° do art. 152 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 152 - ...............................................
...............................................................
§ 8° - ......................................................
I - o projeto de lei do plano plurianual até 1.º de agosto do primeiro ano do mandato do
Governador;
...............................................................”
Art. 2º - O inciso I do § 9.° do art. 152 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 152 - ...............................................
...............................................................
§ 9º - ......................................................
I - o projeto de lei do plano plurianual até 1.º outubro do primeiro ano do mandato do
Governador, e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias até 15 de julho de cada ano;
...............................................................”
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2011.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 60
(publicada no DOAL nº 10077, de 19 de agosto de 2011)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 142 da Constituição do Estado passa a viger como
§ 1.º, com a seguinte redação, incluindo-se, igualmente, o § 2.º no mesmo artigo:
“Art. 142 - ................................................
§ 1º - O Estado poderá firmar convênios com os municípios, incumbindo estes de prestar
informações e coligir dados, em especial os relacionados com o trânsito de mercadorias ou
produtos, com vista a resguardar o efetivo ingresso de tributos estaduais nos quais tenham
participação, assim como o Estado deverá informar os dados das operações com cartões
de crédito e outros às municipalidades, para fins de fiscalização e de recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, como disposto no Código Tributário Nacional.
§ 2º - O fornecimento das informações disponíveis para os municípios ocorrerá de forma
continuada, por meio eletrônico, contendo rol de todas as operações com cartões de crédito, de débito e outros, ocorridas em seus respectivos territórios, por administradora de
cartões, na forma do convênio.”.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 18 de agosto de 2011.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 61
(publicada no DOAL nº 10087, de 02 de setembro de 2011)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Ficam introduzidas as seguintes alterações no Título VII da Constituição do Estado:
I - o Capítulo V passa a ter o seguinte título:
“CAPÍTULO V
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE,
DOS JOVENS, DO IDOSO, DOS ÍNDIOS E DA DEFESA DO CONSUMIDOR”;
II - a Seção I do Capítulo V passa a ter o seguinte título:
“Seção I
Da Família, da Criança, do Adolescente, da Juventude e do Idoso”;
III - no art. 260 da Constituição do Estado ficam modificados o “caput”, os incisos II e III
e o § 2.º, e acrescentado um inciso, que será o VIII, com a seguinte redação:
“Art. 260 - O Estado desenvolverá política e programas de assistência social e proteção
à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso, portadores ou não de deficiência, com a
participação de entidades civis, obedecendo aos seguintes preceitos:
.......................................................
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e aos jovens dependentes de entorpecentes e drogas afins;
III - criação de programas de prevenção, de integração social, de preparo para o trabalho,
e de acesso facilitado aos bens e serviços e à escola, e de atendimento especializado para
crianças, adolescentes e jovens portadores de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla;
.......................................................
VIII - atenção à juventude, na faixa etária compreendida entre 15 e 29 anos, especialmente
aqueles em situação de vulnerabilidade social, por meio de políticas de fomento à educação,
à cultura, ao esporte, ao lazer e à geração de oportunidades de trabalho e renda.”
§ 2° - Ficam instituídos o Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Estadual da Juventude
e o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente.
........................................................”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 1.º de setembro de 2011.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62
(publicada no DOAL n.º 10163, de 27 de dezembro de 2011)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O inciso VI do art. 199 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:
“Art. 199 - ................................
................................................
VI - prover meios para que, progressivamente, seja oferecido horário integral aos alunos
do ensino fundamental;
...............................................”.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 22 de dezembro de 2011.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 63
(publicada no DOAL n.º 10163, de 27 de dezembro de 2011)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Ao art. 187 da Constituição do Estado fica incluído um parágrafo, que será o
único, com a seguinte redação:
“Art. 187 - ..........................................
Parágrafo único - Para os efeitos do “caput” e das leis vigentes e subsequentes, os produtores
rurais da Agricultura Familiar poderão participar de licitações públicas para comercialização
de seus produtos com a inscrição estadual de produtor rural.”.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 22 de dezembro de 2011.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 64
(publicada no DOAL n.º 10242, de 19 de abril de 2012)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Acrescenta o inciso IX ao art. 199 da Constituição do Estado, com a redação abaixo:
“Art. 199 - .............................................
.............................................................
IX - prover meios para a oferta de cursos regulares no ensino superior público.”.
Art. 2º - O art. 206 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:
“Art. 206 - O sistema estadual de ensino compreende:
I - as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Estadual;
II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal;
III - as instituições de ensino fundamental e de ensino médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e, quando não existir sistema municipal de ensino, as instituições de educação
infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada;
IV - os órgãos de educação estaduais.
§ 1º - O Estado organizará seu sistema de ensino em regime de colaboração com os sistemas municipais e federal.
§ 2º - Na organização do Sistema Estadual de Ensino, o Estado definirá com os municípios
formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.”.
Art. 3º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 18 de abril de 2012.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 65
(publicada no DOAL nº 10321, de 10 de agosto de 2012)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1° - O § 3.° do art. 149 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 3° - A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração
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pública estadual, contidas no Plano Plurianual, para o exercício financeiro subsequente,
orientará a elaboração dos orçamentos anuais, disporá sobre as alterações na legislação
tributária e estabelecerá a política tarifária das empresas da Administração Indireta e a
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, sendo que, no primeiro ano do
mandato do Governador, as metas e as prioridades para o exercício subsequente integrarão
o Projeto de Lei do Plano Plurianual, como anexo.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 9 de agosto de 2012.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66
(publicada no DOAL n.º 10411, de 21 de dezembro de 2012)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1° - O § 3.º do art. 201 da Constituição do Estado passa a ter a seguinte redação:
“Art. 201 - .................................
…..............................................
§ 3º - O Estado aplicará 0,5% (meio por cento) da receita líquida de impostos próprios na
manutenção e desenvolvimento do ensino superior público e, através de crédito educativo
e de bolsa de estudos, integral ou parcial, no ensino superior comunitário, cabendo à lei
complementar regular a alocação e fiscalização deste recurso.”.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 19 de dezembro de 2012.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 67
(publicada no DOAL n.º 10788, de 20 de junho de 2014)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e do parágrafo único do art. 203 do Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Esta Emenda Constitucional dispõe sobre a instituição do Corpo de Bombeiros
Militar no Estado do Rio Grande do Sul por meio de seu desmembramento da Brigada Militar,
na forma definida em lei complementar.
Art. 2º - Ficam procedidas as seguintes alterações na Constituição do Estado do Rio Grande
do Sul:
I - o “caput” e o § 5.º do art. 46 passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 46 - Os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são servidores
públicos militares do Estado regidos por estatutos próprios, estabelecidos em lei complementar, observado o seguinte:
..........................................
§ 5º - Fica assegurada a isonomia de remuneração entre os integrantes da Brigada Militar,
do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil.”;
II - o inciso IV do art. 52 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 52 - ............................
..........................................
IV - fixação e modificação do efetivo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;
..........................................”;
III - o inciso I do art. 60 passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 60 - .............................
I - fixem ou modifiquem os efetivos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;
...........................................”;
IV - o inciso XIII do art. 82 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 82 - .............................
...........................................
XIII - exercer o comando supremo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,
prover-lhe os postos e nomear os oficiais superiores para as respectivas funções;
.........................................”;
V - o § 2.º do art. 104 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 104 - ...........................
...........................................
§ 2º - A escolha dos Juízes militares será feita dentre coronéis da ativa pertencentes ao
Quadro de Oficiais da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar.”;
VI - fica acrescentado um inciso ao art. 124, que será o IV, com a seguinte redação:
“Art. 124 - ...........................
...........................................
IV - Corpo de Bombeiros Militar.”;
VII - o “caput” do art. 127 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 127 - O policial civil ou militar, o bombeiro militar, e os integrantes dos quadros dos
servidores penitenciários e do Instituto-Geral de Perícias, quando feridos em serviço, terão
direito ao custeio integral, pelo Estado, das despesas médicas, hospitalares e de reabilitação
para o exercício de atividades que lhes garantam a subsistência.
..........................................”;
VIII - no Título IV, Capítulo I, a Seção II passa a ser intitulada como segue:
“Título IV
..........................................
Capítulo I
..........................................
Seção II
Da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.”;
IX - o art. 130 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 130 - Ao Corpo de Bombeiros Militar, dirigido pelo(a) Comandante-Geral, oficial(a) da
ativa do quadro de Bombeiro Militar, do último posto da carreira, de livre escolha, nomeação
e exoneração pelo(a) Governador(a) do Estado, competem a prevenção e o combate de
incêndios, as buscas e salvamentos, as ações de defesa civil e a polícia judiciária militar,
na forma definida em lei complementar.
Parágrafo único - São autoridades bombeiros militares o(a) Comandante-Geral do Corpo
de Bombeiros Militar, os(as) oficiais(las) e as praças em comando de fração destacada.”;
X - o art. 131 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 131 - A organização, o efetivo, o material bélico, as garantias, a convocação e a
mobilização da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão regulados em lei
complementar, observada a legislação federal.
§ 1º - A seleção, o preparo, o aperfeiçoamento, o treinamento e a especialização dos
integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são de competência das
Corporações.
§ 2º - Incumbe às Corporações militares coordenar e executar projetos de estudos e pesquisas para o desenvolvimento da segurança pública na área que lhes for afeta.”;
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Art. 3º - No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é acrescentado um artigo,
que será o art. 57-A, com a seguinte redação:
“Art. 57-A - O Corpo de Bombeiros Militar, previsto nos arts. 46, 52, 60, 82, 104, 124,
127, 130 e 131 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, fica constituído mediante o desmembramento do Corpo de Bombeiros Militar da Brigada Militar, na forma da lei
complementar.
§ 1º - A forma e os prazos do desmembramento patrimonial, financeiro e orçamentário do
Corpo de Bombeiros Militar da Brigada Militar serão definidos em lei, a qual estabelecerá
cronograma para o término do processo com data limite de 2 de julho de 2016.
§ 2º - Em até 120 (cento e vinte) dias, o Governador do Estado encaminhará à Assembleia
Legislativa projeto de lei complementar dispondo sobre a organização básica, fixação de
efetivo, forma de opção e os requisitos para que os(as) oficiais(las) e as praças da Brigada
Militar passem a integrar o Corpo de Bombeiros Militar e demais regulamentos do Corpo
de Bombeiros Militar, aplicando-se a esta Corporação a legislação vigente para a Brigada
Militar até a publicação da nova legislação.
§ 3º - O prazo para que os(as) Oficiais(las) do Quadro de Oficiais de Estado Maior (QOEM)
possuidores(as) de Curso de Especialização em Bombeiro ou equivalente, os(as) Oficiais(las)
do Quadro de Tenentes de Polícia Militar (QTPM) oriundos da QPM-2, as Praças da Qualificação
Policial Militar 1 (QPM-1) possuidores(as) de curso de mergulho ou cinófilo, reconhecidos
pelo Corpo de Bombeiros Militar e os atuais alunos(as)-oficiais(las) optem por integrar o
Corpo de Bombeiros Militar será de até 90 (noventa) dias após publicação da legislação
complementar que trate do assunto.
§ 4º - Fica assegurado o número de vagas necessárias para absorver todos(as) os(as)
optantes por integrarem os Quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande
do Sul.
§ 5º - Enquanto não forem elaboradas as leis de organização básica e de fixação de efetivo
do Corpo de Bombeiros Militar e demais leis que regulamentem as atividades da Corporação,
o Corpo de Bombeiros Militar manterá a estrutura e o efetivo das unidades e frações de
bombeiros previstos até a data da promulgação desta Emenda Constitucional, valendo-se
das estruturas de saúde e de assistência social da Brigada Militar e demais serviços assegurados pelas leis em vigor. “
Art. 4º - O prazo estabelecido no § 2.º do art. 57-A do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias começa a contar da data de publicação da presente Emenda Constitucional.
Art. 5º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 17 de junho de 2014.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 68
(republicada no DOAL n.º 10792, de 27 de junho de 2014)
(vide abaixo publicação original)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - No art. 214 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ficam alterados o
“caput” e os §§ 1.º e 2.º, e acrescentado o § 4.º, como segue:
“Art. 214 - O Poder Público garantirá educação especial às pessoas com deficiência, em
qualquer idade, bem como às pessoas com altas habilidades, nas modalidades que se lhes
adequarem.
§ 1º - É assegurada a implementação de programas governamentais para a formação,
qualificação e ocupação dos sujeitos a que se refere o “caput” deste artigo.
§ 2º - O Poder Público complementará o atendimento educacional através de convênios com
entidades mantenedoras de escolas que ofertem educação básica na modalidade educação
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especial, com igualdade da oferta educacional especial, observado o disposto no art. 213
da Constituição Federal.
§ 3º - …..............................
§ 4º - O Poder Executivo fará constar, na lei orçamentária anual, os recursos financeiros
para apoiar as entidades mantenedoras na consecução dos objetivos a que se refere o
§ 2.º deste artigo, inclusive para a cobertura de despesas de custeio parametrizadas pelo
número de alunos matriculados.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 24 de junho de 2014.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 68
(publicada no DOAL n.º 10791, de 26 de junho de 2014)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - O art. 214 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 214 - O Poder Público garantirá educação especial às pessoas com deficiência, em
qualquer idade, bem como às pessoas com altas habilidades, nas modalidades que se lhes
adequarem.
§ 1º - É assegurada a implementação de programas governamentais para a formação,
qualificação e ocupação dos sujeitos a que se refere o “caput” deste artigo.
§ 2º - O Poder Público complementará o atendimento educacional através de convênios com
entidades mantenedoras de escolas que ofertem educação básica na modalidade educação
especial, com igualdade da oferta educacional especial, observado o disposto no art. 213
da Constituição Federal.
§ 3º - …............................
§ 4º - O Poder Executivo fará constar, na lei orçamentária anual, os recursos financeiros
para apoiar as entidades mantenedoras na consecução dos objetivos a que se refere o
§ 2.º deste artigo, inclusive para a cobertura de despesas de custeio parametrizadas pelo
número de alunos matriculados.”
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 24 de junho de 2014.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 69
(publicada no DOAL n.º 10806, de 17 de julho de 2014)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica acrescentado o inciso XIII ao art. 176 da Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul, como segue:
“Art. 176 - ..............................
..............................................
XIII - promover, em conjunto com o órgão a que se refere o art. 235 desta Constituição, a
inclusão social, inclusive a disponibilização de acesso gratuito e livre à Internet.”.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 16 de julho de 2014.
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EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 70
(publicada no DOAL n.º 10828, de 18 de agosto de 2014)
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos termos
do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional:
Art. 1º - Fica acrescentado o art. 148-A na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul,
com a seguinte redação:
“Art. 148-A - As receitas recebidas da União pelo Estado, decorrentes da participação no
resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural de que
trata o § 1.º do art. 20 da Constituição Federal, constituirão um Fundo Estadual para o
Desenvolvimento Social, na forma da lei.
Parágrafo único - O Estado aplicará os recursos do Fundo de que trata este artigo no montante de 75% (setenta e cinco por cento) na área da educação pública, com prioridade para
a educação básica, e 25% (vinte e cinco por cento) na área da saúde.”.
Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 15 de agosto de 2014.

O conteúdo desta publicação é cópia fiel do arquivo constante no site
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/Legisla%C3%A7%C3%A3oEstadual.aspx
(15-09-2014, às 15h42min).
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