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ASSfMBLliA NACIUNAc CONSTITUINTE 
IX. COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

CSOOOOl-3 RENATO VIANNA PIIDB 

••••••·•• PARECER •••••••• 
A emenda tem procedência, uma vez que o •estado de defesa • 
consta do art . 241 dO Anteprojeto, advtndo do art . 13 da co
mtsslo 4 . 
Pela aprovaçlo. 

CS00002-1 RENA TO VIANNA 

•••••••• PARECER •••••••• 
O texto esU de acordo com a Com1sslo Temat1ca . 
Pela reje1çlo. 

CS00012-9 SIQUEIRA CAMPOS 

•••••••• PARECER •••••••• 

PIIOB 

PDC 

A rnençlo expl tctta no texto dO conteúdO dos 3o . , 4o . , 
5o. e 6o . do Art. 446, parece-nos de melhor técntca leg1sla
t1va, evttandO-se matares t'emtssOes ao aplicador de futuras 
regras . 

Pela reje1çlo . 

CS00013-7 FERES NADER 

•••••••• PARECER 
Pela f'ejetçSo . 

POT 

A emenda tem o mesmo objet 1vo da de no . cs00353-5 cujo pa,.e
cer fot pela reje1çlo. 

cSõõõi4-s EDIVALDO I()TTA 

•••••••• PARECER 
A emenda propõe modtftcaçlo na redação ortgtnal do Art . 

432 e seus paràgrafos 1o., 2o., e 3o., pat'a uma redaçlo úntca 
no art . 432 Que remeta para os arttgos 47, 1nc1so X e 48 , tn
ctso XIX , al tnea •1• . Os arttgos a Que o autor se refere slo, 
na realidade, os de números 48 e 49. 

A emenda fo1 rejettada , tendO em vtsta Que os Arts . 48 e 
49 nlo entram em contradtçlo com o Art . 432 , Que dtspOe espe

c1f'tcamente para as populações tndtgenas . 

CS00023-4 NILSON GIBSON 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda rep,.oduz o conteúdo da proposta da emenda 

CS00434-5 do mesmo COnstttutnte, exceto Quanto a cttaçlo elo 
Art1go constante do corpo do d1spostttvo proposto. O arttgo 
a Que o auto,. da emencSa se refere é 48 e nlo 47 conforme 
consta da propostçlo. 

A emenda fot rejeitada por nSo havei' contradtçlo entre o 
Art . 48 tnciso X e o 432 do anteprojeto . 

CS00029-3 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER 
O teor da presente emenda é tdênt tco ao das emendas 

CS00014-5 e CS00437-0 . 
A emenda foi rejeitada por nlo haver contradtçlo entre o 

Que d1Sp0em os Arts . 48 e 49 e, o conteúdO do dtsposto no Art 
432,que se refere especificamente às populações tnd1genas. 

CS00061-7 ANTONIO UENO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o Autor a tncluslo de d1spos1t tvo Que nada acrescen
ta ao Que ji consta dO Anteprojeto . 
Realmente , deseja ele seja declarada a tsençlo de tmpostos 
para a indentzaçlo dev1da nos casos de desaproprtaçlo para e-
fetto de Reforma Agrirta . Entretanto, tal tsençlo ji esU 
prevtsta no parigrafo 6o . do art tgo 326 que concede tmuntdade 
para a transferêncta de trnõvets , neste caso. 
Pela rejetçlo . 

CS00066-B FRANCISCO DI0GENES PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto ji dtspc5e convententemente sobre a matérta ob
jeto da Emenda . 
Pela rejetçlo . 

CS00070-6 FRANCISCO PINTO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A eNnda pretende tornar obrtgarórto o alistamento e o voto 
dos menores de dezoito anos, stmplemente mudando, na al \nea 
•b• do tnctso I ao art . 28, o número •dezotto• para •dezes
sets•. Embora ponderivets as razOes do proponente, temos como 
tn6cua a tncluslo dessa oortgatoriedade, pots nlo haveria co
MO cobrar, na práttca. o descumprimento da Obr1gaçSo. 
Pela rejetçlo. 

RENATO VIANNA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A et~Mtnda pretende tncluir no art . 2o . em parigrafo Que deter 
•tne Que •1e1 federal regulari o uso dOs s1mb01os nacionais, 
tal como recomendOu a COfl'l1sslo II . 
Julgamos mats conveniente a fórmula adOtada pela Comtsdo I 
Que se refere a estes s\mbolos com •adotadOs à data da pro
mulgaçlo da Const ttutçlo . 
Pela rejetçlo . 

C$00075-7 RENATO VIANNA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda vtsa a suprtmtr o Art . 4o . por entendê-lo semelhante 
ao Art . 47 . A sugestlo procede. 

Pela aprov açlo . 

CS00077-3 RENATO VIANNA PMDB 

• ••••••• PARECER •••••••• 
A recsaçlo oue se procurar estabelecer (art . 47, parigrafo 2o. 

CS0007B-1 RENATO VIANNA PIIOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A parttctpaç.lo da Martnha já esU. atendtda pelo pressuposto 
de que cabe à UnUo a mator fat1a de part t ctpaç.lo (parigrafo 
2o . do art. 49) . 
Pe l a r ejeição . 

CS00079-0 RENATO VIANNA PIIOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda vtsa a suprtmtr a expressão •mar patrtmontat • , que 
ftgura no Art. 48 , Ill , dO Anteprojeto, de modO tmpróprto, ao 

lado de •mar terr1tortat•, que é o moderno conceito operacto 
nal do nosso dtre1to convenctonat dO mar . 
Pode ser acolh t da à vtsta da sugestão ortunda dO tnctso V, de 
arttoo sem número, do Anteprojeto da Comtssão IV . 

Pe 1 a aprovaçJo . 

csoooBo-3 RENATO VIANNA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
De fato o anteprojeto omtttu o 1nctso 1, do art . 23, aprovado 
pela Comtssa:o da Ordem Econ6m1ca. 
Pe 1 a aprovaçJo . 

CSCX>081-1 

CSOOOB2-0 

RENATO VIANNA 

•••••••• PARECER •••••••• 
AdeQuaçlo . Estamos de acxordo com a Emenda . 
Pe 1 a aprovaçlo . 

RENATO VIANNA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMDB 

PIIDB 

Pe l a incluslo das expressões • proteçlo ao meto ambtente e con 
tf'ole da polutçlo • à al\nea V do ttem XIX do art . 49 para CCJIII 
pat1b111zaçlo com o art. 23 , v, • t• da Comtss:lio VI. 
Pe 1 a aprovaçlo. 

CSOOOB3-B RENATO VIANNA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Acolho a emenda , nos termos de justiftcaç:io dO autor . 

CSOOOB4-6 RENATO VIANNA PIIDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
COncordamos com a emenda , pelas mesmas razões da justtftca-
ttva. 
Pela aprovaç:lio . 

CSOOOB6-2 RENATO VIANNA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A matérta constante do caput do arttgo é, de fato , de na

tureza trans1t6rta, sendo, portanto , procedente a propostçlo, 
devendo-se manter a reaaçlo e renumerar o ats!X)Stttvo como 
art tgo 502. 
Pela aprovaçlo. 

CSOOOB7-1 RENATO VIANNA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Acolho, em parte. nos termos dO parecer i emenda no. 2054-5. 
Pela aprovaçlo parcial . 

------------------------------------------ !.~-----------------------------------
csoooeB-9 . IVO MAINARDI 

•••••••• PARECER 
Nlo hà o Que adeQuar . 
Pela rejetçlo. 

CS00094-3 ARNALDO PRIETO 

•••••••• PARECER •••••••• 

PIIDB 

PFL 

Trata-se de urna Emenda que contempla, na sua prtmetra parte, 
matérta de mértto, Que fot tndefertda . (Supresslo do •caput• 
dO Art . 356 e os seus 1nc1sos I, 11 e IV) . 
A segunda parte fot aprovada por tratar-se de uma proposta de 
adeQuaçlo, bastante pert1nente: transferência dO tnctso lll 
do Art . 356 para o tnc1So XXII ôo Art . 14 . 
Pela aprovaçlo parctal . 

CS00121-4 FERNANDO GOMES PIIOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda visa, bastcarnente, agluttnar num só dtsposttt

vos. os enunctados dos parigrafos 1o. a 4o . de art . 445 . So
bre tumultuar os ord1namentos correspondentes a Emenda vat 
adtante afrontado o mértto. 

CS00124-9 DARCY POZZA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Nlo há o que adeQuar . 
Pela rejetçlo . 

CS0012B-1 JOSl SANTANA 

•••••••• PARECER •••••••• 

POS 

PFL 

Torna dúbta a apltcaçlo 00 dtspostttvo, com o f'tsco de redu
ztr a partictpaçlo dOs muntc1ptos . Os arttgos 67 e seguintes 
dtspOem sobre a crtaçlo de áreas metropolttanas, mtcrorre
gtoes. etc .. Ji o art. 317 dtspOe sobre a competêncta dos Es
tados e Muntctptos na exploraçlo de gás coneust1vel canal tu
tio . 
A proposta nlo aprtmora o Anteprojeto. 

CS00131-1 JOSl SANTANA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
N.lo vemos necessir1o o acrésc i mo pretendido, por nlo vermos 
1ncornpat1b111dade entre os textos menctonados na just1ftca-
t tva . 
Pela reje1çlo . 

CS00134-6 JOSé SANTANA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A norma dO art. 18 , inciso VII, al ,nea •e•, que tnstttui co
•1sslo de f1sca11zaçlo e p1aneJa•nto, formada por represen
tantes das partes tnteressadas, nos servtços púD11cos e att-
v'ldades essenctals executados dtret...nte pelo EataCIO ou ad-

t lat o t• r•taslo ou concesslo. arrola o. 
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ASSEMBLtiA NACIONAL CONSTITUINTE 
IX . COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

A emenda obj et 1 v a preencher essa 1 acuna . 
Como o precé1to faz referência aos regimes de concesslo e 
perm1ssão, ocorreu r ealmente a om1sslo técnica , Que é preciso 
reparar . fazendo referênc ia a representantes do 6rglo perm1-
tente e da empresa perm1ss1on.ir1a . 
Pe l a aprovação da emenda . 

CS00142-7 RENA TO VIANNA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela 1rnportanc1a da matér i a, tal competência deve ser contem-

--------------------------~------ -- ---------------------------------------------

CS00142-7 RENATO VI ANNA 

plada no art . 49 ( 1tem . . ). 
Pe 1 a aprovaç2io . 

PMOB 

-------------------------------------------------------------------------------
CS0014B-6 CIO SAB0IA DE CARVALHO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
o Anteprojeto jõi dtspOe convenientemente sobre a mat ér i a ob
jeto da Emenda . 
Pela rejeição . 

-------------------------------------------------------------------------------
CS00150-B CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposição é inadeQuada por tratar ao mesmo tempo de vários 
dispositivos do Anteprojeto, Que, se aceita, descaracteri
zaria a proposta de reforma agrária aprovada no âmbtto da Co
mtsslo temát tca . 
Pela rejeição . 

-------------------------------------------------------------------------------
CS00151-6 SANTINHO FURTADO 

•••••••• PARECER •••••••• 
A sugestão formulada 'jâ está atendida no art. 374. 
Pela prejud1c1a11dade . 

PMOB 

-------------------------------------------------------------------------------
CS00 153-2 COSTA F ERRE IRA 

•••••••• PARECER 
Nlo hâ o que adequar . 
Pela rejetçlo. 

CS00156-7 JOS~ CAMARGO 

•••••••• PARECER •••••••• 

PFL 

PFL 

Pretende-se. com a presente Emenda , a substttuiçlo do ter mo 
" inc1so • pelo terrno • ttem • , no parágrafo 10. do art1go 
263 . 
Trata-se de correçlo que vem atender às normas de técnica le
g1slattva, uniformizando as 1nd1caç0es de determinada espécie 

de d1spos1t ivo ao longo do texto do Anteprojeto. 
Pe 1 a aprovaç.lio. 

-------------------------------------------------------------------------------
CS00162-1 JAMIL HADDAD PSB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda é de redação e , a nosso ver , nlo melhora o texto. 
Pela rejeição . 

-------------------------------------------------------------------------------
CS00165-6 JAMIL HADDAD PSB 

•••••••• PARECER •••••••• 
o ped1do de supressão do lo . e, consequentemente, dos 
2o . e 3o . , nlo guarda v\nculo com o d1spos1t tvo Que se Quer 
t nc l utr no Anteprojeto . Embora ja aprove1tado em parte , não 
poderia o referido d1spos1t1 vo ( •c • . V, art. So . do An t epro
jeto da Com1sslo I) ser acolh1do . porQue confltta com a a lt 
nea 'b', XV do ar t. 13 , onde se dispõe que nada pode ser ex
clu \ do da aprec1açlo jud1c1a1 . 
Pe l a rejeição. 

-------------------------------------------------------------------------------
CS00166-4 JAMIL HADDAD PSB 

PARECER 
Pe l a reje1ção , pe l os fundamentos expostos na emenda número 
cs04343-0 . 

CS00172-9 JAMIL HADDAD PSB 

•••••••• PARECER • ••••••• 
A presente Emenda v isa a esclarecer que a solicitação de de
cretação do estado de s1t 1o se há de fazer ao Congresso Nac1o 
na l, harmon izando a redação no parágrafo ún i co à do caput . So 
mos , assim, pe l a aprovação da Emenda . 

CS00174-5 JAMIL HADDAD PSB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O "ato • a que se refere o caput do art. 80 é o da declaração 
da ocorrência de corrupç3o adm1n1strat1va, devendo ser mant1-
do . 
Pe l a rejeição . 

CS001B2-6 JAMIL HADDAD PSB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Trata a emenda de corr1g 1r lapso na express:lo •as açOes 

prev istas no Art . 30 são gratu it as• . A remissão está de fato 
eQu1vocadz. O Art . é realmente o 33 . e n3o o Art . 30 . 

Pe 1 a aprovação . 

CS00183-4 JAMIL HADDAD 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pertinente- o pr1nc,pio é da não intervenção . 
Pe 1 a aprovação . 

CS00184-2 JAMIL HADDAD 

•••••••• PARECER •••••••• 

PSB 

PSB 

A emenda é pertinente . ~melhor a técnica legislativa usada, 
obedecendo ao pr1nc\p1o da não intervenção. 
Pela aprovação. 

CS0019 1-S MANOEL MOREIRA PMOS 

•••••••• PARECER •••••••• 
O texto atua l contempla os aspectos menc1onados na just1f1ca
ção , n:lo parecendo necessário alterar o texto ex1stente. 
Pela rejetçlo . 

CS00192-3 MAURICIO NASSER PIIDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Rejeitada , em face de submenda oferecida ã emenda no . 

375-6 . 

CS00205-9 JORGE LEITE PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprov aç3o pelas razOes aduztdas na just1ftcação . 

CS00210-S ARNALDO PRIETO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
V1 sa a emenda a tornar expl 1c1to no caput do art . 14, serem 
os d1 r e1tos a l t assegurados extenstvos ao servidor públtco. 
Consideramos Que efetivamente, a nlo expl icttaçaio do servtdor 
poderia dar margem a interpretação de, em função de suposta 
especificidade , não fazerem jus a determinados dtrettos de 
gozo dos demais trabalhadores . 
Optamos. contudo , por sanar a omtss:lio mediante alteração'do 
art . 85 do Anteprojeto Que relactona d1spos1ções apltcõivets 
ao servidor públtco ctvtl. A nova redação exp11c1ta serem 
seus também os dtrettos assegurados no art . 14 ao trabalhador 

Pela aprovação, na forma do art . 85 . 

CS0022 1-1 ITAMAR FRANCO PL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Trata-se a emenda de recuperar a redação do art . 148 , Comis
são 111, não acolhida no Anteprojeto . 
Pela aprovação. 

CS00237-7 IRAM SARAIVA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Na atribuição ao matar de dezessets anos do dtretto de alts
tar-se e votar estão embutidos. de alguma maneira, menospre
zo pela attvtdade po11ttca e depreciação da maturidade Que 
se pretende tenha o eleitor para a eleição de um representan
te do povo . Um menor de dezotto anos é incapaz ctv11mente e 
penalmente i nimputável , nlo tem 1dade para prestar serv1ço 
milttar , nllo pode dirigir ve1cu l o e nem pode, seQuer , const1-
tu1r fam\lia sem outorga de seus pais. 
Adm1t1r-se Que pode votar é adtttttir Que votar é uma attv1dade 
menor. 
Pela rejeição. 

CS0024B-2 CIO SABÓIA DE CARVALHO 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela reje1ção . 

PMOB 

A Emenda pretende melhorar a redaç:lío do Art. 190 , Que pode 
ser cons i derada dúb1a , mas nlo o faz, porque mutila o nome do 
orgia que é : Procuradoria Geral da UnUo. 

CS00256-3 FRANCISCO DIÓGENES PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, uma vez que a compostçlo do Conselho da Re

públ i ca, constante do Anteprojeto , traduz a compat1btlizaçllo 
das disposições suger1das pela Comtssllo III , com aquelas a
provadas pela Comissão IV, relativas ao Conse l ho de Segurança 
Nacional , não contempladas no Anteprojeto. 

CS0026B-7 GEOVANI BORGES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe uma correçlo na remissão feita no 1nc1so XXV 
do art . 14, do Anteprojeto . 
Fot fe1ta remtsslo eQui vocada ao art. 358, quando a referên
cia correta seria ao art . 362 . 
A emenda deve ser acolhida, 1nc l us1ve a cor reção já consta da 
Errata Que acompanhou o avulso do Anteprojeto . 
Pe 1 a aprov ação. 

CS00270-9 GEOVANI BORGES PFL 

•••••••• PARECER 
V1sa a emenda a tornar expl \cito no caput do art . 14, serem 
os d1rettos a 11 assegurados extensivos ao servidor púb11co. 
Cons i der amos que efet 1vamente , a não exp11c1tação do servidor 
poderia dar margem à inter pretação de, em função de suposta 
espec i fic i dade , não fazerem jus a determinados d1re1tos de 
gozo dos demais trabalhadores . 
Optamos , contudo, por sanar a orn1ssão mediante alteração dO 
art . 85 do Anteprojeto Que relaciona d1spos1ções ap11câve1s 
ao servidor público c1 v 11 . A nova redação explictta serem 
seus também os d1re1tos assegurados no art. 14 ao trabalhador 

Pela aprovaçlo, na forma do art . 85 . 

CS00279-2 HUGO NAPOLEÃO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Prejudicada, em face de submenda á emenda no . 375-6. 

CS002B 1-4 BOCAYUVA CUNHA POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a t ransferência do 1nc1so III do Art 356 , para o tnci
so XXII do Art . 14 , r enumer ando os demais tncuos . 
Houve apenas adequação da redação . 
Ar t. 14 ......... . 
XX I I - Recusa ao trabalho em am01entes sem controle adequado 
de riscos , com garantia de permanência no emprego . 
Pela aprovação . 

CS002BS-7 RENATO VIANNA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda postu l a a supressão do art 1go 436, com base no 

fato de o artigo 49, inciso XIX, al\nea 1) definir como com
petência da Unt:io l egislar soore d1re1tos dOS 1ndios . e o ar
tigo 98 estabelecer que cabe ao Congresso Nacional , com a 
sanção do Presidente da Repúbl 1ca. legislar sobre todas as 
matér1as de competência da UnUo. 

Fez-se, entretanto, transposição do d1spos1t 1vo constan
te do artigo 436 para o artigo 99, onde esUo consignadas as 
competências exclusivas do Congresso Nacional, conforme pre~ 
contzava o artigo ortg1nár1o . 

Pela rejeiçlo. 

5 
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ASSEMBLtiA NACiONAL CONSTITUINTE 
IX. COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PARE:::ER SOBRE AS EMf.NaAS APRESENTADAS 

CS00288-1 RENATO . VIANNA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta é pertinente, não altera o mér1to do d1spos1t1vo e 
aprimora o Anteprojeto. 
Pela aprovação, com a seguinte redação: 
"Ficam exclu ldas do monopólio de que trata o arttgo 316•, as 
reftnartas em funcionamento no Pals. amparadas pelo art. 43, 
da Lei No . 2004 , de 03 de outubro de 1953 ", numerando-o corno 
o art . 502. 

CS00289-0 RENATO VIANNA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Acolho, adotando as razões 1ndtcadas na justtftcação. 

Para aprovação, igualmente, das Emendas de nos. 2324-2, 
2834-1 , 2837-6, 3102-4, 3106-7, 3322-1, 3324-8 e 3901-7. 

Pela aprovação. 

CS00292-0 RENATO VIANNA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A menção a •energta", é abrangente, tornando-se desnecessarta 

a expltc1tação pretendida na emenda. 
Pela rejetção. 

CS00303-9 JORGE LEITE PMDB 

•••••••• PARECER 
Pe 1 a aprovação - a emenda tem o mesmo objetivo da de no. 

205-9. 

CS00319-5 NILSON GI8SON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Trata-se de emenda ,mod1f1cativa que, a nosso ver, não 

riquece o texto original, cuja redação atende melhor ao 
objetivo . 

en
seu 

Pela rejeição. 

CS00328-4 ENOC VIEIRA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe tntegrar o parágrafo úntco do art. 410 ao caput do 
art . 409. 
A redação dada, não tn~egra todos os elementos dos dots tex
tos. deixando de contemplar as explicitações fe1tas no pará
grafo do art. 410. Decide o relator, pelo que se acaba de ex
por , pe lo não acolhimento . 

CS00332-2 ENOC VIEIRA PFL 

•••••••• PARECER **"'****"' 
Não vemos o alegado conflito entre as al \neas •n• e "d• 

tnctso XI , do Art. 13 . Embora o último seja tecnicamente uma 
ressalva ao disposto na a11nea "d", consideramos desaconse
lhável a fusão das duas a11neas, porque • na h" está tmpl 1ctto 
o seu alcance internacional. 

Pela rejeição. 

CS00334-9 RODRIGUES PALMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende a emenda tdentHtcar confltto entre o disposto na 

a11nea •e • , I do Art. 13, com o que prescreve o 1nciso IV do 
Art. 269. Por nossa ótica, não existe o conflito, já que o 
dispositivo atatado remete à le1 a deftn1ção do que seja ex
cesso de 1 ucro. 

Pela rejetçilo. 

CS00336-5 HAROLDO LIMA PC DO 8 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS00337-3 HAROLDO L I MA PC DO 8 

•••••••• PARECER •••••••• 
o Anteprojeto já dtspõe convenientemente sobre a matérta ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS00337-3 HAROLDO LIMA PC DO B 

CS00338-1 HAROLDO LIMA PC DO 8 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto jâ dispõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS00339-0 HAROLDO LI MA PC DO 8 

•••••••• PARECER •••••••• 
Visa a emenda a tornar expl \ctto no caput do art. 14, serem 
os dtrettos ali assegurados extensivos ao servtdor públ tco. 
Consideramos que efetivamente, a não explicitação do servidor 
poderia dar margem à interpretação de, em função de suposta 
espec1ftc1dade, não fazerem jus a determinados dtrettos de 
gozo dos demais t r aba 1 hadores. 
Optamos , contudo, por sanar a omissão mediante alteração do 
art. 85 do Anteprojeto Que relaciona dtsposiçOes apl icáveis 
ao servidor público ctv11. A nova redação expllci ta serem 
seus também os dlrettos assegurados no art . 14 ao trabalhador 

Pela aprovação, na forma do art. 85. _________________________________________________ .:, __ ________________________ __ _ 
CS00341-1 HAROLDO LIMA PC DO B 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a emenda substituir a redaçãoda allnea "a~ do 1nc1so 
IV do art. 18 do Anteprojeto pela contida na al,nea ~a·, In
ciso IV do art. 4o. da Comissão da Soberania e dos Direitos e 
Garantias do Homem e da Mulher. 
A redação proposta expl1c1ta o d1retto do servidor público à 
s1ndtcal 1zação e cala quanto à definição. em le1. das condi
ções para seu registro perante o Poder PúbliCO e para a re
presentação nas convenções colet 1vas de trabalho. 
O dlre1to do serv i dor público ã sindicalização é asseguraDo 
pelo art. 91 do Anteprojeto . Consideramos, por outro lado, 
Que a não previsão de lei futura Que regu l e as condições do 

registro do Stndtcato perante o Poder Público coaduna-se com 
o pr1nc1pto da untdade stndtcal. A opçlo pela plena liberdade 
de organização s1nd1ca1 abriga , contudo, a posstb111dade da 
extstêncta de mais "de um s1nd1cato representativo de uma ca
tegoria na mesma base terr1tortal, que torna necessâr1a, por
tanto , a prev1slo, no texto, de normat tzaçlo futura das con
dições de registro e representação em negociação colettva. 
Pela rejeição da emenda. 

CS00342-0 HAROLDO LIMA PC DO 8 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a emenda o restabelecimento do texto da Comissão da 
Ordem Social, que dtspõe da crtação de comtssões de trabalha
dores por local de trabalho e garante, a seus integrantes , a 
proteção legal dispensada aos dirigentes stndtcats . 
A proposta é congruente com o princ1pto da untctdade sindi
cal defendido naquela Comtssão. A opçlo pela ampla liberdade 
de organização stndtcal adotada por este Anteprojeto, teve 
como consequêncta a redaçlo que se pretende substituir . Se é 
assegurado ao trabalhadOr o d1retto de organtzar quantos stn
dtcatos quetra por categoria e base terr1tortal, nada mats 
lógico que o dtretto, decorrente, de organizarem-se, no tnte
rtor das fAbrtcas, as associações e comtssOes que os emprega
dos desejarem, atnda que sem v'ncylo stndtcal. 
Parece-nos, contudo pertinente a extensão aos integrantes de
ssas comissões da proteção legal devida ao dirigente stndtcal 

CS00342-0 HAROLDO LIMA PC DO 8 

Ã parcela da mtlttâncta stndtcal envolvida nos embates cott
dtanos deve ser resguardada de eventuais retaliações patrona-
1s. 
Pela aprovação parcial da emenda. 

CS00343-8 HAROLDO LI MA PC DO 8 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe a exclusão da expressão "mediante autorização 
por escrito do interessado", do texto da al tnea •g• do tnctso 
IV, do art. 18, do Anteprojeto. 
Pela aprovação, nos termos do d1spos1ttvo actma mencionado, 
como ftcou redigido apóS aprovaçaio, em parte, da emenda núme
ro cs05257-9, do Constituinte Már1o L1ma. 

CS00344-6 HAROLDO LI MA PC DO 8 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda objetiva dar à al\nea_•m • do tnctso IV do art. 18 do 
Anteprojeto a redação do tnctso II do art. So. do Anteprojeto 
da Comtssão da Ordem Social que assegura o pr1nc,p1o da untei 
dade stnd1cal. 
A seu favor, é alegada a eventual dtvisão das entidades sin
dicais, se perm1t1da a plural tdade, e o consequente enfraque
cimento de seu poder re1v1ndicat6rio . 
Optamos pela 1 1berdade completa de organização stnd1cal. Con
Sideramos que s6 ao trabalhador cabe decidir, em cada caso, 
de sua representação por um, do1s, ou ma1s stndtcatos por ca
tegoria e base territotial. 
Pela rejetção da emenda. 

CS00345-4 HAROLDO LIMA PC DO 8 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda visa a retntroeluztr no Anteprojeto da Const1tu1ção 

em seu Art. 28, I, a 11 nea • a • a redação do Anteprojeto da CO 
missão I (Art. So.,I, altnea c) . 

A inclusão da expressão •i gual • , referente ao voto, deve 
ser aprovada; quanto à proporcional idade. somos pela rejetçlo 
Portanto, pela aprovação parcial da emenda. 

CS00346-2 HAROLDO LIMA PC DO 8 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda em causa pretende substituir a al 1nea e, II, do 

Art . 28 pela redação dada a a11nea J, II Art.So. do Anteproje 
to da Comissão I, qual seja " le1 complementar deftntr~ outras 
casos e prazos de 1neleg1b111dade". 

Esta Comtssão, para fins de compat 1b11ização, adotou a in-
clusão do Art. 4o. tnciso e origtnats do Anteprojeto da Co 
missão IV , razão pela qual propomos a rejeição da emenda . 

CS00349-7 HAROLDO LIMA PC DO B 

•••••••• PARECER "!••••••• 
t. questão de mertto a supresSão proposta, pelo que não pode 

ser acolhida na presente fase dos trabalhos constituintes. 
Pela rejeição. 

CS00350-1 HAROLDO LIMA PC DO 8 

•••••••• PARECER •••••••• 

Não vemos tncompattb111dade entre a al\nea •r•, do 1nctso 

~~1 s~~~ · d:
9 o~~~n~z=~~O ~j e~~o~~~~t ~~~~~~~r ,:p~o~=~~Õt t~e~:s 

lnstttutções, acatacJo no art . 259 do anteprojeto. 
Pela rejeição. 

CS00351-9 HAROLDO LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PC DO 8 

A emenda pretende estabelecer, conforme consta dO Anteprojeto 
da Com1ssão III, a eleição , para a camara dos Deputados. pe

lo sistema proporcional. Optamos , entretanto, pelo sistema 
dlstrttal misto, conforme o estabelecido no Anteprojeto da 

Comi ssão IV, (art. 10, caput). 
Pela rejeição. 

CS00353-5 HAROLDO LI MA 

•••••••• PARECER ••••••• • 
Pela rejeição . 

PC DO 8 

A emenda pretende restabelecer o disposto no art . 62, I .da 
Comissão V. Que diz Que a aprovação dos Ministros dO TCU 
competência do "Conyresso Nacional ". O Relator, optou. no en
tanto, por adotar o principio estaoeleciao pela Com1ssJo III. 
nos arts . 10, b, e 45, 2o., dando esta competêncu ao Sena
do Federa 1. 

CS00354-3 HAROLDO LI MA PC DO B 

••• • •• •• PARECER •• • •• • • • 
Pela rejeição ã vista das razOes exoend1aas no e•ame aa 

emenda número 256-3 . 
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CS00359-4 HAROLDO LIMA PC DO B 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda apresentada está prejudtcada pela aprovaça.o da e

menda no. 4790-7 do const1tutnte José Geraldo. 
Pela prejudtcta ltdade. 

CS00362-4 HAROLDO LIMA PC DO B 

•••••••• PARECER •••••••• 
A expressa.o "proteção temporârta•, contida no texto do Ante
projeto. jâ incorpora a noção de •reserva de mercado" propos
ta pela presente emenda. 

CS00364- 1 HAROLDO liMA PC DO B 

••• ••••• PARECER •••••••• 
Restaura a redaç:i.o do parágrafo 2o. do art. 8o. da Comissão 
VI. 
Pela aprovação. 

CS00365-9 HAROLDO LIMA PC DO B 

••••• ••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dtspõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto aa Emenda. 
Pela rejeição. 

CSC0366-7 
..,-,--------PC DO B 

•••••••• PARECER •••••••• 

HAROLDO LI MA 

O Anteprojeto já dispOe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS00373-0 HAROLDO LI MA PC DO 8 

•••••••• PARECER •••••••• 
Recupera dtsposittvo do Anteprojeto da Ordem Soctal (art. 

113. 3o . ). 
O objet tvo 1mp11c1to na emenda está atendido no Anteproje

to ao se assegurar o uso da energta nuclear para ftns pacHt
cos. 

Pela rejeição. 

CS00375-6 HAROLDO LI MA PC DO B 

•••••••• PARECER •••••••• 
Acolho, em parte, para dar ao caput do Art. 442, med1an

te subemenda, a seguinte redação: 
•Art. 442 - As assembléias legtslat ivas, com poderes 

const1tutntes, terão prazo de seis meses para adaptar as 
Const itutções dos Estados a esta Const 1tutção. med1iilnte apro
vação por matoria absoluta, em dois turnos de dtscussao e 
votação. 

CS00386-1 ROSA PRATA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matér ta ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeiç3o. 

CS003B7-0 ROSA PRATA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda adtctona o qualHicattvo •ordtnárto• à let , mencto
nada no caput do art .327, o que 1mped1r1a a faculdade de o 
legtslador optar pelo uso de let complementar. 
Pela rejeição . 

CS003BB-8 ROSA PRATA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Prejudicada . 
A emenda não \nova nem contraria o referido d1spos1t1vo do 
Anteprojeto , estando pots , prejudicada , por não produzir ne
nhum efe1 to. 

CS003B9- 6 ROSA PRATA PMOB 

•••••• •• PARECER •••••••• 
Prejudicada. A emenda não tnova nem contraria o referido dis
positivo do Anteprojeto. estando, pois, prejudicada por n~o 
produzir nenhum efeito . 

CS00390-0 ROSA PRATA PMOB 

•••• • ••• PARECER • • •••••• 
Prej udicada . A emenda não inova nem contrar i a o refer ido d i s
posit ivo do Antepr ojeto , estando, pois, prejudicada por não 
pr Oduz 1 r nenhum efeito . 

CS0039 1-B ROSA PRATA PMOB 

• •• •·•• • PARECER • •••••• • 
Prejuctcada . A emenda não inova nem contr ari a o referi do d1s
oos1t tvo do Ant eproj eto, es t ando , oo1 s. pre j udicada por não 
produz tr nennum ef e ito. 

CS00392-6 ROSA PRAl A 

• •• • • • • • PARECER *••••••• 
Pela prejudtct a ltdade. 

PMOB 

A emenda já está atendida pelo d t spos to no caput do art. 215, 
do Anteprojeto 

CS00393-4 ROSA PRATA. PMDB 

• •'" • ·•'" • PARECER '"• * • • ••• 
Prejud1ca'Ja /J. emenaa não 1nova nem contrarta o referido d1s
:>astt tvo CIO Anteorojeto. estando. pois. prejud1cada por nlo 
or0c:1uz1r nennum efe'to 

CS0039.4 -2 ROSA PRAH 

• • • • • • • • PARECER 
=>~?la !:l"'eju~'c1al 'Cade 
t. o-oo":ls'çào ao'='"as ratHtca o te~tto oo Anteprojeto . 

PMOB 

CS00395- 1 ROSA PRATA 

•••••••• PARECER •••••••• 
A propostção apenas rat1ftca o texto do Anteprojeto. 
Pela prejud1c1a11dade . 

CS00396-9 ROSA PRATA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela prejud1c1a11dade . 

PMDB 

PMDB 

A emenda não tnova nem contrarta o re1'ertdo dtspos1ttvo do 
Anteprojeto, estante pots prejudtcada por nao produzir nenhum 
efeito. 

CS004 11-6 LUIS EDUARDO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Trata-se de Emenda Que vtsa a alterar a redação da al 1nea 

b do Hem III, do Art. 269, no senttdo de subst1tutr a expres 
são •per~odo•, por ~exerc\cto financeiro• . 

A alteração proposta não constava do texto da Comiss~o 
temát tca. 

Além do mais, a nova concepção de fato gerador tributá
rio, ao contrârto do que alega o ilustre Autor, não mais cogt 
ta da tnstantaneidade e complexidade dos fatos tributáveis. 

Somos pela rejetção da Emenda. 

CS00426-4 MANOEL MORE IRA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda ao propor a suspensão do 2o. do Art. 237, v1sa 

a rettrar a obrigatoriedade de ser comunicado ao Mtntstérto 
Públtco. os procedimentos tnvest tgatórtos crimtnais, conflt
tando assim com o objettvo do Anteprojeto sob exame. 

Pela rejeição. 

CS00427-2 MANOEL MORE IRA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A supressão de que trata a Emenda retira competência do 

Ministério Público. Esta supressão. por st só, envolve 
mérito. o que invalida a Emenda nesta fase regimental. 

Pela rejetção. 

CS00434-5 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda fot reje1taCia. A proposta do Constttutnte é de 

mod1f1cação da redação original do Art. 432 do anteprojeto, 
adequando-o ao disposto no Art. 48, tnctso X. Trata das ga
ranttas das terras ocupadas pelos tndios. A emenda fot rejei
tada tendo em vtsta que o disposto no Art. 48. tnctso X é 
norma geral, enquanto que o Art. 432 é norma especifica para 
as populações indtgenas. Não há portando, contradtçã.o entre o 
Art. 48 tnctsoXeoArt. 432. 

CS00437-0 NILSON GIBSON PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta contida na presente emenda tdênt ica às con-

t tdas nas emendas CS00029-3 e CS00014-5. 
A emenda fot rejeitada por entendermos que o disposto 

nos Arts. 48 e 49 não se contradiz com a dtspostçlo contida 
no Art. 432, que se refere de forma espectf1ca às populacOes 
tnd,genas. 

CS00450-7 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
O parágrafo único do Art. 214 contém regra de caráter 

permanente, em face do 5o do Art. 49. 
Pela rejeição. 

CS00451-5 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 

•• • • • ••• PARECER • • * • •• • • 
O tnctso V do Art. 229 não trata de assunto correlato ao 

refer t do na justtftcação . 
Pela prejucia l 1dade. 

CS00452-3 rt'DZARILDO CAVALCANTI PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
3o . do Art . 96 é regra de caráter permanente. em fa

ce do so . do Ar t. 49. 
Pela rejeição . 

CS00454-0 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação com subemendas: 

CS004SS-B 

1- Dê-se ao parágrafo único do Art. 229 a seguinte reda
ção : 
~o terr1t.ór1o Federal de Fernando de Noronha f1ca sob 
a jur1sdtção do Tribunal Regional de Pernambuco ". 

11- Inclua-se 3o. do Art . 448: 
•os Tribunais Regtona1s Eleitorais, respectivamente 
dos Estados de Amazonas e Pará, terão j urtsd1çlo nos 
Terr1t6r1os Federais referidos no caput at é a insta
l ação dos respectivos Estados . • 

MOZAR I LOO CAVALCANT I PFL 

•• •• • • •• PARECER •• • •• • • • 
O par ágrafo ún t co do Art. 21 4 é regra de caràt er per ma

mente. em f ace do so. do Ar t . 49 . 
Pe l a reje ição. 

CS00457 - 4 MOZARI LDO CAVALCANTI PF L 

• • •••••• PARECER •••••••• 
Entendemos que a adequação proposta alt era subst anctal men 

t e o conteúdo dos d tspos t t tvos cont t dos no tex t o do Anteproje 
to da Comis são de Stst ematt zação . Op t narnos pel a rej et clo. 

CS00466- 3 NILSON GIBSON PMDB 

• •••••.-• PARECER ••• • •••• 
o objet tvo da emenda é supressivo do disposto no Art. 34, I 
do Anteprojeto, Que é ortg1nár1o CIO Art. 31. JI do Anteproje 
to da Comt ssão 1. 
O autor, embOra não o diga, vê tncompat1b111dade entre o Cl1 s 
positivo atacado e o di sposto no Art. 255 do Anteprojeto de 
Const 1tutçao. 
A justtftcattva é Que os regulamentos militares preveem toda 
uma escala recursal de fnconformtdace com pena dtsctpltnar. 
Somos de optntao Que essa escala recursal nao substitue o ha
beas- corpus. como r ecurso ext remo. 
Rejettamos a emenda, com fundamento de que não há conflit o en 
tre os dispositivos. 
Pela rejeição. 

7 



8 

ASSEMBLÊlA NACIONAL CONSTITUINTE 
IX . COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

C$00470-1 ~NILSON GIBSON PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda é profundamente modificativa, já que altera o 

senti co do disposto no Art 35, incisos I e II. Portanto , é 
intempestiva na presente fase da Constituinte. 

Pe l a rejeição. 

CS00476-l INOaNCIO OLIVEIRA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
O const 1tuinte propõe a supressão do lo. do Art. 434 

do atual anteprpjeto, pretendendo que a orientaçao sobre a 
autorização de exploração do subsolo e o aproveitamento de 
energia hidráulica em terras ocupadas pelos 1nd1os seja nor
matizada pelo Art. 314. 

Entendendo que o Art 314 é norma genérica e reconhecen
do que existem especHic1dades com relação às terras 1ndlge
nas que cevem ser respeitadas. para garanttr a sobrevivência 
f1s1ca e cultural daquelas populações, somos de parecer que 
a emenda deva ser rejeitada. 

CS00477-9 MANOEL MOREIRA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Visa a emenda a tornar expl1c1to no caput do art. 14, serem 
os direitos ali assegurados extenstvos ao servidor público. 
Conslderarros Que efetivamente, a não explicitação do servidor 
poderia dar margem à interpretação de, em função de suposta 
especificidade. não fazerem jus· a determinados direitos de 
gozo dos demais trabalhadores. 
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do 
art _ 85 do Anteprojeto que relaciona disposições aplicáveis 
ao servidor público civil. A nova redação expl1C1 ta serem 
seus também os d1re1tos assegurados no art. 14 ao trabalhador 

CS00477-9 MANOEL MOREIRA PMDB 
i 

Pela aprovação. na forma do art. 85. 

CS00494-9 JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA PMDB 

•••••••• PARECER ••••"'••• 
Não podemos concordar com a emenda, pais achamos fundamenta 1 
que a União tenha competência de estabelecer apenas normas 
gerais sobre urbanismo: deixando aos Estados e aos Mun1c1p1os 
a competência da legislação especifica. 
Pela rejeição. 

CS00495-7 JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Rejeitada. A emenda contraria o disposto no art. 297, inciso 
I do Anteprojeto, que veda a vinculação de recettas de natu -
reza tributária a orgão, fundo ou despesa. 

CS00496-5 JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O parágrafo proposto refere-se a matéria aprovada pela Comis
são Temática (art . 30 , Comissão VI). 
O art. 320. que trata do assunto. não faz menção à possib il i
dade da concessão de usucapião por mats de uma vez. 
A emenda aprimora o Af).teprojeto. 

CS00498-1 FERES NADER POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do Parágrafo único do Art 1go 386 em 
art1go, com alteração de mérito. O Parágrafo úntco do Artigo 
386, renumerado, receberá o número de artigo 380. Aprovada 
parcialmente. 

CS00499-0 FERES NADER PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do Parágrafo único do Art tgo 386 em 
art tgo. 
Pela aprovação. O Parágrafo único do Artigo 386, renumerado. 
receberá o número de artigo 380. 

C$00513-9 ALOYSIO CHAVES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A alternativa adotada no Anteprojeto é mais compat1vel com o 
disposto no art. 197 {juizados especiais e Justiça de Paz) e 
com a estrutura do Poder Jud1c1ário. 
Pela rejeição. 

CS00514-7 ALOYSIO CHAVES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Visa a proposta recuperar a redação do art. 14, parágrafo 3o. 
, da Com1ssão I I. O poder de emenda da Câmara de Vereadores é 
1ncompat,vel com a estrutura do CapHulo do Orçamento do An
teprojeto. 
Pela rejeição. 

C$00515-5 GERSON MARCONDES PMDB 

•·~••••• PARECER •••••••• 
O objeti vo da emenda já fo i acatado ao nos pronunciarmos so
bre emenda no . cs00083-8. 
Pela prejudicialidade. 

CS00521-0 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 

•••••"'•• PARECER ******** 
Propõe a transformação do Parágrafo único do Art 1go 386 em 
artigo, com alteração de mérito. O Farágr afo único do Artigo 
386, renumerado. receberá o número de artigo 380. Aprovada 
parcialmente. 

CS00523-6 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 

•••••+•+ PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do Parágrafo único do Artigo 386 em 
artigo. 
Pela aprovação. O Parágrafo único do Art tgo 386, renumerado, 
receberá o número de artigo 380. 

CS00535-0 ALUIZIO CAMPOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Acolho , com subemenca. danao a seguinte redação , supr i mi ndo
se , em conseQuência, o conteúdo dos arts. 4o .• 47 e parágrafo 
lo . do art. 51, ficando acolhid2S, em parte, igualmente,as e
mendas nos . 2624-1 . 3344-2, 4998-5 e 5003-7. Art. 3o. O Esta
do é o instrumento da soberania do povo, que a exerce prec i 
puamente através do Leg i slativo, do Executivo e do Judiciár io 
como órgãos harmônicos e independentes entre s i. 

lo. É vedado a Qualquer órgão da soberania delegar compe
tência a out r o, salvo nos casos previstos nesta Constituição . 

2o. O cidadão investi do na função de um órgão da soberan ia 
não poderá exercer a de out r o, ressalvadas as exceções pre
vistas nesta Constituição. 

CS00542-2 JOSÉ MA URICIO PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda pretende a l terar o caput do artigo 137, o que po

der i a levar a interpretação confl f tanto com o disposttivo no 
artigo 136 vez que neste, o controle externo é claramente de
terminado como competência do Congresso Nacional. A Emenda 
suprimindo a referência de que o controle externo será exer
cido com o auxllto do Tribunal de Contas da União altera o 
conteúdo central daquela norma. 

Objetiva ainda a proposição do ilustre Constituinte José 
Mauricio alterar o 1nc1so VIll do mesmo artigo retirando a 
expressão •iniciais~. incluindo nas competências do controle 
externo, para fins de registro, a expressão •transferências 
para reserva remunerada" e mudando a redaçã:o do final do in
c i so. 
Trata-se de alterações de mérito não oriundas das propostas 
das Comissões Temáticas. 

Pela Rejeição. 

CS00544-9 JAMIL HADDAD PSB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a supressão do "caput " do artigo, alegando que o tex
to contém redundância com o 1nc1so XIV do art.99. 
O fato de a matéria constar do art. 407 é intencional, por 
ser especifica e incluir detalhes substantivos, razão porque 

CS00544-9 JAMIL HADDAD 

decide-se pelo não acolhimento. 

CS00548- 1 JAMIL HADDAD 

•••••••• PARECER •••••••• 
Acrescenta parágrafo ao art. 408. 

PSB 

PSB 

O mértto do texto proposto está todo contido nos artigos 404 
parágrafo único e 408, III. A duplicação, por outro lado . em 
nada contribuiria para com a clareza do texto. 

CS00559-7 FRANCISCO DORNELLES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do Parágrafo único do Artigo 386 em 
artigo, com alteração de mértto. O Parágrafo único do Artigo 
386, renumerado, receberá o número de artigo 380. Aprovada 
parcialmente. 

CS00574-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto aa Emenda. 
Pela rejeição. 

CS00575-9 INOCtNCIO OLIVEIRA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Não vemos o conflito assinalado na emenda entre parágrafos 
dos arts . 32 e 207. A competênc i a do Supremo Tribunal Federal 
é especHtca em assuntos de sua jurisdição originária ( lo. 
ao art. 207). 
Pela rejeição 

CS00602-0 SALATIEL CARVALHO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do Parágrafo único do Artigo 386 em 
artigo, com alteração de mértto. O Parágrafo úntco do Artigo 
386 , renumerado, receberá o número de artigo 380. Aprovada 
parcialmente. 

CS00603-8 SALATIEL CARVALHO PFL 

••• • •••• PARECER •••••••• 
~~~~g~- a transformação do ~arágrafo único do Artigo 386 em 

Pela aprovação. O parágrafo ún1co do art tgo 386, renumerado, 
receberá o número de artigo 380. 

CS00619-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição. 

POS 

A emenda pretende reduzir o • quorum" previsto no parágrafo 
5o . do art. 133 do Anteprojeto, necessár i o para a votação de 
emenda aprovada ou r ej e it ada pela Comissão de Orçamento, res
tabelecendo o disposto no parágrafo 4o. do art. 39 do texto 
aprovado pela Comissão III. O Relator . considerando o forta
lecimento das decisões das Comissões Técnicas, princ,p1o per
seguido pelo Anteproj eto, optou pelo ~quorum • adotado pela 
Comissão v (art. 34, ~ caput "). 

CS00619-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 

CS00620-B BONIFÁCIO DE ANDRADA POS 

••••~••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação em parte. A Emenda aprimora a relação dO lo. 
do arto. 170. No entanto, incorreta a sequênc1a indireta do 
verbo implicar, mister é que se adote a direta. Assim, onde 
se lê no dispositivo "implica na", escreva-se "implica a" 

CS00622-4 BONifÁCIO DE ANDRADA PDS 

**** .. *** PARECER •••••••• 
As dispos~ções dos parágrafos 4o. e 5o. do art. 51 são esoe
cHicas para as Procuradorias dos Estados e do Distrito Fede
ral. não podendo ser deslocadas para a Seção V do Caphulo 
III ao Titulo V, que cuida exclusivamente da Procuradoria Ge
ral aa União, Mesmo o parágrafo 4o. do art. 190 trata de fun 
ções próprias dos Procuradores da União, que podem ser exerci 
das suosidiariamente pelos Procuradores dos Estacas e Munic\-



• 
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ptos, mas a matéria prOprta aos Procuradores dos Estados 
do Distrito federal deve f1car em CapHulo próprio .. 
Pela rejeição. 

---------~~~;;:;---------~õ~~;:ic~-õ-~~-~~~~~~~--------------------;~s---------

•••••••• PARECER ******** 
A emenda objetiva transferir o conjunto de . d1spos1ção sobre o 
sistema f1nance1ro para o THulo VII, Tributação e Orçamento, 
CapHulo 11, das Finanças Püblicas. 
Como o THulo " Da Ordem Econômica• trata da organização e da 
realização da at1v1dade econômica como um todo, o que 1nclui, 
necessariamente, a atividade financeira, ser1a 1mpr6pr1a a 

transferência para um CapHulo que trata, un1camente, das rea 
lizações f1nance1ras do setor püD11co. 
Pela rejeição . 

CS00630-5 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação. A alteração proposta faz a adequação do texto 

CS00637-2 FRANCISCO ROSSI PTB 

••••• *** PARECER •••••••• 
V1sa a Emenda a supr1m1r a a11nea •t•, 1nciso II do Art.28, 

do Anteprojeto de Const1tu1ção, que trata de eleg1b111dade de 
m111tares. 

O texto é or1g1nár1o do Art. 40., 1nc1so IV lo. do Ante-
projeto da Comissão IV e como tal fo1 mantido no Capitulo re
ferente aos d1re1tos po1H1cos para efe1to de compat1b111za
çi!o. 

É, po1s, inoportuna a supressão. 
Pela rejeição. 

CS00641-1 JOSE RICHA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Visa a proposta recuperar a redação do art. 14, parágrafo 3o. 
, da Comissão I I. 0 podey de emenda da Câmara de Vereadores é 
1ncompaUvel com a estrUtura do CapHulo do Orçamento do An
teprojeto. 
Pela rejeição. 

CS00642-9 JOSE RICHA PMDB 

******** PARECER •••••••• 
A alternativa adotada pelo Anteprojeto é mais compat1vel com 
o disposto no Art. 197 (juiz.ados especiais e Justiça de Paz) 
e com a estrutura do Poder Jud1c1ár1o. 
Pela rejeição. 

CS00644-5 JOSE RICHA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Já atendida na •errata • (art. 57 ). 
Pela prejudicialidade . 

CS00645-3 JOSE RICHA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

PMDB 

As expressões "Câmara Federal" e "Senado da Repüblica", além 
de serem as corretas. já são largamente utilizadas. Constam 
elas dos Arts. 13 e 21. parágrafo 4o. da Comissão I. 
Pela aprovação. 

CS00646-1 JOSÉ RICHA PM08 

•••••••• PARECER •••••••• 
Suprimir a al ,nea b do Art. 416, reunindo a a11nea rema

nescente d ao caput . 
Na real idade. propOe o llustre Autor que seja retirado do 

texto a dependência de pr6p1a autorização do Congresso Nac1o
nal para a instalação ou ampliação de centrais Mtdroelétrt
cas. termoelétricas . termonucleares , etc. 

A medtda continha-se no substitutivo da Comtssão temátt 
ca. 

Trata-se de matérta de tnegável relevância e compelxtda 
de, não cabendo ser exclu1da do texto, por parte desta Comts
sa:o de S1stematizaç:io. 

Pela reje1ção. 

CS00648-B JOSt RICHA PMDB 

••****** PARECER •••••••• 
A emenda procede somente quando pretende transferir o pará
grafo ún1co do art. 84 a parágrafo ún1 co do art. 74. Não po
demos acatá-la nos demais objetivos. O deslocamento do art. 
87 para o Hem I do art. 85, desftguraria a sequênc1a lógica 
dos art 1gos do Anteprojeto. 
Em vista do exposto, propomos a aprovação parctal da emenda, 
para deslocar o parágrafo úntco do art. 84, para o parãgrafo 
Untco do art. 74. 

CS00651-B JOSÉ RICHA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda vtsa corr1gtr, no Art. 56, a expressao •nas for-

mas dos lo. e 2o. do Art. anterior•. Sem dúvtda que a re-
missão é ao Art. 157. 

Pela aprovação . 

CS00652-6 JOSÉ RICHA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
As expressOes ~ regiões metropolitanas"e "aglomeraçOes ur

banas•, constantes do art. 7o., não são contempladas nos de
ma 1 s d 1 spos 1t 1 vos c 1t ados na emenda. 

Pela rejetção. 

CS00652-6 JOSt RICHA PM06 

CS00653-4 JOSt RICHA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda vtsa a alterar o art. 2o. do anteprojeto. 
Alega dualidade de textos: o da Comtssão I e o da Comtssão II 
e considera este ülttmo mais direto e simples de ser entendi
do. 
Pareceu-nos, contudo. que o texto pelo Qual optamos é ma1s a
brangente ao estabelecer os fundamentos do Estado. 
Pela rejeição. 

CS00656-9 EDUARDO JORGE PT 

·•••••••• PAR=.CER 
Pretende a Emenda adequar a redação do 1nc1so I II do 

Art. 292 dO Anteprojeto (or-1g1nár1o do 1nc1so XII do Art.31 
da Comtssão 5) com o disposto nos Arts . 343, 344 e 345, onde 
se menciona o Fundo Nactonal de Seguridade Soctal (ortundo do 
Art . 44 da Comissão 1). 

Matér ta semelhante já fo1 objeto de aprectação das Emen
das CS-03973-4 e 05544-6, cuja aprovação fo1 sugerida, a ftm 
de que o •orçamento das entidades vinculadas do ststema de 
prevtdênc1a e ass1stênc1a soc1a1• alcance também os •fundos • 
do referido ststema. 

Asstm, deve esta Emenda ser consHJerada parcialmente 
acol h1da. 

Peta aprovação parcial. 

CS00657-7 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda tem por escopo recuperar o disposto no Art., 3o. 

IV , o, do Anteprojeto da Comissão I . 
Esta Comissão optou pelo Art. 253, 10 .• que delega ás 

Forças Armadas a competência para atribuir serviços alterna
tivos aos que alegarem imperativo de consc1ênc1a para se ex1-
m1rem de at1v1dades de caráter essenc1almente m111tar. 

Somos po1s pela rejeição. 

CS00659-3 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda . 
Pela rejeição. 

CS00660-7 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
O relator mantém sua posição de não pro1b1r questões em 

constante mutação tecnológica e. stm, garant tr as salvaguar
das necessárias para seu uso. Quanto aos lo. a 4o.. estão 
atendidos com redação diversa. 

Pela rejeição . 

CS00661-5 . LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda v1sa a tornar 1mposs\vel a dissolução de partido oo-
1 H1co, até mesmo por decisão jud1c1al. Ora. a al 'nea "b • do 
tnc1so XV do Art. 13 do Anteprojeto, que trata da segurança 
jur1dica como direito inviolável. d1z, textualmente: •a le1 

CS02184-3 JOSE SERRA PMD8 

sa ex 1st 1r um plano plurianual e que outras le1s possam para
lelamente autorizar a realização de investimentos em desacor
do com aquele plano . Na realidade a le1 deverá autorizar a 
inclusão no plano, de novos investimentos a serem executados. 

Pe 1 a aprovação. 

CS02185-1 JOSE SERRA PMDB 

•••••• •• PARECER •••••••• 
A Emenda não pode ser ace1ta por alterar profundamente o 

sentido do dispositivo emendado . cerceando a prerrogativa do 
Congresso de emendar a Lei de Meios. 

Pela rejeição . 

CS02186-0 JOSÉ SERRA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda pretende substituir, no caput do Art. 133, a 

expressão •aos orçamentos anual e trienal " por •ao plano plu
rianual de investimentos e ao orçamento anual•. 

Trata-se, realmente, de necessária adequação redac1onal 
ao teor dos anteprojetos temáticos, optando-se também aqu1, 
pela adoção do "plano plurianual de investimentos• (da Comis
são 5,, Art. 30) - que constou, por exemplo, nos 10. e 
3o., Hem I, do mesmo Art. 33, bem como, por exemplo, dos 
Arts . 145, 1tem I, 291, lo. e 2o . , 292, 2o., e ao., 298 
e 468, parágrafo üntco, ltem I - e não do •orçamento Trie

nal" (da Comissão 3 Art. 39). que, por lapso, figurou apenas 
neste dispositi-vo ora emendado. 

Pela aprovação. 

CS02187-8 JOSÉ SERRA PMDB 

•••••••• PARECER ******** 
Visa a Emenda suprtr falha redac1onal ver1ftcada no 

lo. do Art. 133, onae se prevê organ1zar-se "Comissão Mtsta 
Permanente de Senadores e Deputados para examtnar e em1t ir 
Parecer sobre os projetos de 1e1 relativos ao orçamento do 
Plano Plurianual de Investimentos e sobre o projeto da 1e1 de 
D1retr1zes Orçamentãrlas~. 

A 1 mpropr 1 edade ma 1 or está na expressao •orçamento do 
Plano Plurianual de Investimentos•, que a Emenda desdobra, a
certadamente, em "plano plurianual de 1nvestimentos" e Morça
mento anual•, elementos esses permeados com a necessãria re
ferência a ~ d1retr1zes orçamentártas•. 

Trata-se, como é de observar, de mera adequaç~o dO texto 
ao teor dos Anteprojetos temáticos (já que o d1spos1tivo 

emendado a 1 ter ou o Art. 39, lo .. da Comissão. 3, e o Art. 
33, caput, da Comissão 5). Asstm, a Emenda deve ser acolhi
da. 

Pela aprovação. 

CS021BB-6 JOSE SERRA PM06 

•••••••• PARECER •••• •••• 
Pela aprovação, tendo em vtsta as razões da just1f1cação. 

CS02189-4 JOSÉ SERRA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda objet 1va ev1tar redundancta e melhorar a redação 

do "Caput• do Art. 132 vez. que a expressão •Jet de d1retr1zes 
orçamentãrtas• já presupõe a locução •previamente aprovada 
por let •. 

CS00661-5 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA FT 

r.ão poderá ex.clutr da aorer.iação ao Poder Judictár1o nenhuma 
lesão de direlto" . E esse dtsposttlvo deve ser entendido de 
maneira ampla, como Mnada (nenhum ato, ou fato) pode ser ex
clu\Go, por let, de apreciação juaictárta~, até porque só a 
apreciação judtclárta é que pode estabelecer se ná, ou não, 
lesão de d1retto. Assim. para manter a coerência, dado que 
julgamos o ass1nalado prece1to essencial à ordem jur\d1ca, 
entendemos deva a emenda ser rejeitada. 

9 
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CS00662-3 LUIZ ~NÁCIO LULA DA SILVA PT 

• ••••••• PARECER •••••••• 
Na atribuição ao maior de dezesseis anos do d1re1to de alis
tar-se e votar estão embutidos, de alguma maneira, menospre
zo pela at1v1dade pol \t1ca e depreciação da maturidade que 
se pretende tenha o eleitor para a eleição de um representan
te do povo. Um menor de dezoito anos ê incapaz c1vtlmente e 
penalmente 1n1mputável, não tem idade para prestar serviço 
m111tar, não pode d1r1gtr veiculo e nem pode, sequer, const1-
tu1r fam111a sem outorga de seus pa1s. 
Adm1t1r-se que pode votar é adm1t1r que votar é uma at1v1dade 
menor. 
Pela rejeição. 

CS00663-1 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT 

PARECER •••••••• 
Pela rejeição, pelos fundamentos expostos na emenda de número 
cs04343-0 

CS00666-6 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT 

•••••••• PARECER ******"'* 
A emenda propõe a subst 1tu1ção da expressão "poderá" por Nde
verá• no texto da al,nea "g" do inctso IV, do art. 18, do An
teprojeto. 
Pela aprovação, nos termos do d1spos1t1vo acima mencionado, 
como ficou redigido após aprovaç:So, em parte, da emenda núme
ro cs05257-9, do Constituinte Mário Lima. 

CS00669-1 DORETO CAMPANARI PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação, nos terJTOs da justificação. 

CS00671-2 DORETO (!'AMPANARI PMOB 

.., ........ PARECER ******** 
Pela aprovação, nos termos da justificação. 

CS006B4-4 GEOVANI BORGES PFL 

•••••••,. PARECER ******** 
O texto do Anteprojeto determina que o alistamento e o voto 
são obrigatórios aos maiores de dezo1to anos. 
A alteração proposta d1fere do que está estabelecido na al'
nea b, tnctso I do art. 28. 
Pela rejetçã.o. 

CS00691-7 MENDES RIBEIRO PMDB 

•••••••• PARECER 

Somos pela aprovação parctal da Emenda. Acatamos a redação 
proposta para o parágrafo lo. do Art. 423, para compatibili
zá-lo com o 1tem v ao art. 13. A supressão do parágrafo 3o., 
proposta, implica, dentro do esp1r1to da Emenda, para fins de 
compatib1lização com o referido ítem v. nova redação, nos se
guintes termos: 

•o Estado proteger-á a fam111a const 1tu1da pela unUo es
tável entre o homem e a mulher, cabendo à lei facilitar sua 
conversão em casamento." 

Pela aprovaça:o parcial. 

CS00697-6 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação face à redação dada ao Art. 191 VI. 

CS00699-2 NILSON GIBSON PMDB 

••,.•••*~ PARECER •••••••• 
Pela aprovação face ao conflito havido entre •caput" e os 

dO Art. 232. 

CS00701-8 Nl LSON GIBSON PMOB 

••••,.••• PARECER •••••••• 
Pretende o ilustre autor acrescentar no diSPOsto no Art. 

35, I. ressalva a dados dos serviços de informações do Estado 
•que se refiram exclusivamente ao que a lei define como de
liquênc1a e às at tvtdades que visem a subverter pela violên
cia os fundamentos const1tuctonats da Nação (Art.13, Vll,"g"} 

Ora, o "habeas-dataH. na forma deftntda no inciso ! do 
Art. 35, não se antepõe ao dire1to assegurado ao Estado de o
perar os servtços de informações referidos na altnea •g•, VIl 
doArt. 13. 

Não há o que compatib111zar ou adequar, portanto. 
Pela rejeição. 

CS00719-1 CID SAB0IA DE CARVALHO 

PARECER •••••••• 

PMDB 

O art. 215, III. realmente contém regra trans1tória. A
colho, nos termos da emenda no. 4308-1. 

Pe 1 a aprovação. 

CS00728-0 ERVIN BONKOSKI PMDB 

•••*••,.• PARECER 
A sugestão proposta já está atendida. em parte, no parágrafo 
2o. do art. 426, ass1m como em outros dtspos1tivos de caráter 
soctal, existentes no bojo do Anteprojeto. 
Pela rejeição. 

CS00789-1 RENATO JOHNSSON PMDB 

•••,.• ••• PARECER •••••••• 
Restaura o esp1r1to do parágrafo 10. do art. 11 do texto da 
Comtssão VI. Porém, amplia a base de recursos para fins de 
obtenção da compensação prevista. 
Pela rejeição. 

CS00791-3 RENATO JOHNSSON PMDB 

•••••••• PARECER *****•*• 
Propõe a transformação do parágrafo úntco do artigo 386 em 

CS00791-3 RENATO JOHNSSON PMOB 

arttgo. 
Pela aprovaçao. O parágrafo ún1co do artigo 386, renumerado, 
receberá o nUmero de arttgo 380. 

CS00806-5 MYRIAN PORTELLA 

*****"'*"' PARECER *******"' 
O D1cionário Aurélio define: 
uroan,st i co - respei tante a urbanismo. 

PDS 

Urbanismo - ciência e técnica da construção, reforma, melho
~~-~-ramento e embelezamento das c1dades. 
Em vista do exposto, não podemos concordar com a proposta. 
Pela rejeição. 

CS00807-3 MYRIAN PORTELLA PDS 

"'"'"'***"'"' PARECER •••••••• 
O acréscimo r-edac1onal pretendido pela emenda é desneces

sário. O dispos1tivo atacado (b, XV, Art. 13) ao dispor, QUe 
"a le1 não poderá excluir da apreciação do POder Judiciário 
nenhuma lesão de direitoN põe ao seu abrigo tanto os dire1tos 
individuais Quanto os coletivos. 

Pela rejeição. 

CS00815-4 MYRIAN PORTELLA PDS 

"'***"'"'"'"' PARECER "'"'*"'"'"'"'* 
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobr-e a matéria oo
j e to da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS00823-S JOSE MOURA 

••••*••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição. 

PFL 

Com as emendas de nos. 823-S; 824-3; 825-1: 826-0; 827-8; 
826-6' 629-4' 830-8' 831-6' 832-4' 833-2' 834-1' 835-9' 
837-5: 838-3; 839-1; 840-5: 841-3: 841-3; 842-1; 843-0 e 
843-0, todas de autoria do nobre Deputado José Moura, preten
deu seu autor suprimir do Anteprojeto Qualquer referência à 
ftgura do ~Primeiro Ministra~. uma vez que advoga a permanên
cia do Sistema Presidencialista de governo. Tendo optado pelo 
Sistema Parlamentarista regulado pelo Anteprojeto da Comissão 
II!. não podemos atender o pretendido pelas Emendas, sendo o 
nosso parecer pela rejeição de todas elas. 

CS00824-3 JOSE MOURA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, conforme aduzido na emenda 823-5. 

CS00825-1 JOSE MOURA PFL 

•••••••,. PARECER 
Pela rejeição, conforme a fundamentação aduzida na Emenda 

no. 823-5. 

CS00826-0 JOSE MOURA PFL 

•••••*•• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, conforme a aduzida na emenda no. 823-5. 

CS00827-8 JOSE MOURA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, conforme a aduzida na emenda no. 823-5. 

CSOOB28-6 JOSE MOURA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, cQnforme o aduzido na emenda no. 823-5. 

CSOOB29-4 JOSE MOURA PFL 

•••••••• PARECEM. •••••••• 
Pela rejeição, pelas razões aduztdas na emenda 823-5. 

CSOOB30-B JOSE MOURA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejetção, conforme a aduztda na emenda no. 823-5. 

CS00831-6 JOSE MOURA PFL 

•,.•••••• PARECER •••••••• 
Pela rejetção. pelas razões aduztdas na emenda 823-5. 

CS00832-4 JOSE MOURA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejetçao, pelas razões aduzidas na emenda no. 823-S. 

CS00833-2 JOSE MOURA PFL 

•••••••• PARECER ••,.••••• 
Pela rejeição, pelas razões aduztdas na emenda no. 823-5. 

CS0083.4-1 JOSE MOURA PFL 

.,,..,.,. ••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, pelas razões aduztdas na emenda no. cs00823-5. 

CS0083S-9 JOSE MOURA PFL 

•••••••• PII.RECER •••••••• 
Pela rejetção, pelas razões aduztdas na emenda no. cs00823-5. 

CS00837-5 JOSE MOURA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela réj.etção, pelas razões aduzidas na emenda no. cs00823-5. 

CSOOB3B-3 JOSE MOURA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, pelas razões aduzidas na emenda no. 823-5. 

CS00839-1 JOSE MOURA PFL 

PARECER ••u•••• 
Pela rejeição, pelas razões aduztdas na emenda no. 823-5 . 
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CS00840-5 JOS~ MOURA PFL 

•• •••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, pelas razões aduzidas na emenda no. 823-5. 

CS00841-3 JOS~ MOURA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, conforme a aduzida na emenda no. 823-5. 

CS00842-1 JOS~ MOURA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, pelas razões aduztdas na emenda no. cs00823-S 

CS00843-0 JOS~ MOURA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejelção, pelas razOes aduzidas na emenda no. csOOB23-5. 

CS00844-8 JOS~ MOURA PFL 

••• ••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, pelas razões aduzidas na emenda no. cs00823-S. 

CS00852-9 JOS~ DUTRA PMOB 

•••• •••• PARECER •••••••• 
O Autor confere outra ordenação redacional ao parágrafo lo. 
ao art. 277, sem alterar-lhe o conteUdo. 
A redação proposta dá maior clareza ao d1spostt1vo. 
Pe 1 a aprovação. 

CSOOB65-1 INOCi:.NCIO OLIVEIR.A 
I 

•••••••• PARECER •• •••••• 

PFL 

A Emenda pretende alterar a redação do parágrafo 2o. do artt
go 288. com vistas a tornar exp"cito que o Banco Central 
apenas poderá operar com tltulos do Tesouro Nactonal com a fi 
nalloade de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. 
Entendemos que a redação do texto em causa exprtme claramente 
tal objet1vo, sendo portanto desnecessário alterá-lo. 

Asstm, somos pela rejeição da Emenda. 

CS00867-7 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende a supressão do Art. 4o., semelhante ao Art. 47 do 
Anteprojeto. 
Considera mats adequada a \oca11zação da matéria no menciona
do Art. 47. 
A Emenda tem procedênc 1 a. 
Pela aprovação. 

CS00869-3 INOC~NCID OLIVEIRA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PFL 

Alega o nobre Constttuinte Que ex1ste incompatibilidade 
entre o ttem I do artigo 270 e a allnea qb" do Hem IV do ar
tlgo 13. 

O pr1me1ro dtspostt tvo estaria a embaraçar o tráfego de 
pessoas e bens por meto de taxas, o que é pro,b1do pelo se
gundo. 

CSOOB69-3 INOaNCIO OLIVEIRA PFL 

Ora, os vários d1spos1t1vos const1tuc1ona1s têm a mesma 
hierarquia e, portanto, na sua interpretação há de partir-se 
do pressuposto de Que eles se harmonizam e não de Que estejam 
em conflito, já que neste caso não se saberia qual deles 
seria o prevalecente. 

A emenda focaliza uma hipótese em que de um lado está a 
compensação do serviço pUb11co oferectdo pelo Muntcloto, por
tanto a regra de não locupletar-se o part 1cular indev1damen
te; e, de outro lado, está a necessidade de preservar a 11t>er 
dade de 1 r e v 1 r. Para conc111ar as duas normas, ambas neces
sâ:-tas. o Const1tu1nte as ertge ao n\vel constitucional, dan
do guarida simultânea a ambos os valores. 

A nosso ver, portanto, não há confltto mas, sim, comple
mentação. 

Pela rejeição. 

CS00878-2 INOaNCIO OLIVEIRA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o autor substituir, no caput do Art. 32. a ex-

pressão •princ1p1os fundamentais da nação~ por pr1nc1p1os 
fundamentais do Estado de Direito, sob a alegação de que Na
ção, no caso. "é definição meramente sociológica. 

Entendemos que o ilustre autor não traz á presente fase da 
Constituinte contribuição substantiva, devendo voltar,oueren
do, na fase apropriada. 

Pela rejeição. 

C$00882-1 INOCi:.NCIO OLIVEIRA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Concordamos com a emenda proposta, pela mesma razão exposta 

na just1ficativa. 
Pela aprovação. 

csooe8~-7 INOCENCIO OLIVEIRA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Prejudicada em face de subemenda ás emendas cs045S7-2 e 
cs05002-9, através da qual se propõe a supressão do parágrafo 
2o. do art. 51, base da just1f1cação desta emenda. 

CSOOB85-5 lNOCENClO OLIVEIRA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Discordamos da emenda jã Que, invariavelmente, os atos admi
nistrativos devem ser baseados na seriedade. 
Pela rejeição. 

CS00899-5 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda v1sa a 1nclu1r o Distrito Federal como untdade fede
rada, tal como o f1zera a Comtssão I, ao refer1r-se ao D1s
tr1to da Capital. 
Entretando, em nosso entender, as espec1fic 1dades do Otstrtto 
Federa não just1f1cam a sua caracterização como tal . 
Pela rejeição. 

----------------------------------------------------------L--------------------
CS00949-5 ANTONIO CARLOS FRANCO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda em ep\grafe objet 1va dar tratamento/ d1ferenc1ado ás 

pequenas e m1croempresas, estabelecendo qu~La lei as prot.ege
rá através da concessão de isenções tr1butartas e de outros 
est\mulos e tratamentos espec1a1s. 
Ver1f1ca-se que a propos1ça.o v1sa amparar ás mencionadas em
presas, de forma ampla e genérica. extrapc/lando, asstm, o 
disposto no art. 272 do Anteprojeto, Que lhes atribui, medi
ante let complementar, tratamento d1ferenc1ado apenas em re
lação à cobrança de impostos feoerats e estaduais, ou a sua 
não-1ncidêncta. 
Entendemos que a emenda. ao tratar da matéria já d1sc1plinada 
no suprac1tado art. 272, o faz de forma mutto abrangente, 
mostrando-se, assim, incompatível com este. 
Além disso , os tratamentos previstos na emenda, em razão de 
sua extensão e generalidade, podertam consubstanciar vanta
gens para as pequenas e microempresas Que , em relação às de
mats empresas, representariam injustiftcávets pr1v1légios. 
Pela rejeição. 

CS00953-3 JONAS PINHEIRO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Entende-se que a definição part1cular1zada para um determi

nado setor, como constante no caput do art. 322, não conf 11 ta 
com a d1spostção de natureza global estabelecida no art.307. 

Dessa forma, qualquer descaractertzação das condições que 
oefinem as empresas pr1vtleg1adas nos serviços de transportes 
'mpltca alteração de mértto aprovada na Comissão Temática. 

cs00955-o JONAS PINHEIRO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposição vtsa a uniformizar o texto do 2o. com o ca-

put de seu artigo, oue define, para todos os fins de d1re1to, 
a ~empresa nacional". A opção pela expressão "empresa nacio
nal" se deve ao fato de a mesma incorporar a tdéta de contro
le (dectsórto e de capttal), consagrada no caput do art. 307 
, sendo asstm redundante a expressão •controle•, atualmente 
constante de seu 2o . 

CS00982-7 DARCY POZZA PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do Parágrafo Un1co do Art 1go 386 em 
artigo, com alteração de mértto. O Parágrafo único do Art1go 
386 , renumerado, receberá o nUmero· de artigo 380. Aprovada 
parcialmente. 

CS00991-6 ARNALDO PRIETO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do parágrafo Unico do artigo 386 em 
artigo. 
Pela aprovação. O parágrafo Untco do artigo 386, renumerado, 
receberá o número de artigo 380. 

CS00993-2 ARNALDO PRIETO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Prooõe a transformação do Parágrafo Un1co do Art tgo 386 em 
artigo, com alteração de mérito. O Parágrafo Untco do Art1go 
386, renumerado, receberá o nUmero de artigo 380. Aprovada 
parcialmente. 

CS01008-6 CARLOS SANT' ANNA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta não encontra respaldo no teor das disposições apro 
v a das nas Comissões Temát tcas. 
Pela rejetção. 

CS01009-4 ROBERTO BALESTRA PDC 

•••••••• PARECER •••••••• 
A supressão proposta não configura, a nossa ver, adequação do 
texto seja a outro d1spos1t1vo do Anteprojeto, seja à redação 
proveniente de alguma Comissão. 
Pela rejeição. 

CS01010-8 ROBERTO BALESTRA 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda fere o mértto do dispos1t1vo atacado . 
Pela rejeição. 

CS01011-6 ROBERTO BALESTRA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PDC 

POC 

A alteração proposta transcende o poder de Emenda ao Ante-
projeto, ets oue visa modHtcação de mér1to, sem apoio em 
tdênttca propositura de qualquer das Comissões Temáticas . 
Pela Rejeição. 

CS01012-4 ROBERTO BALESTRA PDC 

•••••••• PARECER •••••••• 
A supressão proposta não configura, a nosso ver, adequação do 
texto seja a outro dispos1ttvo do Anteprojeto. seja à redação 
proveniente de alguma Comissão. 
Pela rejeição. 

CS01013-2 ROBERTO BALESTRA POC 

•••••••• PARECER •••••••• 
Postula a Emenda dar nova redação ao caput do art 1go 432. 
Em nosso entendimento, a redação proposta altera a orien

tação do d1spos1tivo do texto original, devendo, po1s, ser re 
jettada. 

Pela rejeição. 

CS01014-1 PAULO RAMOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A redação sugertda não tem relação com o conteUdo do art .485, 

f tcando prej udt cada qua 1 ouer aná 11se a respeito Cio assunto. 
Pela prejudicialidade. 

CS01015-9 PAULO RAMOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda 1nclu1 os bOmbeiros m11ttares no rol de competên

cia da Justiça M111tar Estadual. Trata-se de um lapso devida
mente suprido com esta inclusão. Matéria de adequação, em s1-
metria com o disposto no 2o. do Art. 19 do Regimento Inter
no da Assemblé1a Nacional Const ttutnte. 

Pela aprovação. 

11 
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CS01016-7 CLÁUDIO ÁVILA PFL 

••• •• ••• PARECER •••••••• 
A lembrança cont tda na emenda ê procedente mas a matérta não 
fo1 contemplada nas Comtssões Temáticas. 
Pela rejeição. 

CS01017-5 PAULO RAMOS PMOB 

•••••• • • PARECER •••••••• 
Pela rejetção. nos termos do parecer à emenda no. 1812-5 . 

CS01018-3 PAULO PIMENTEL PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenoa vtsa a 1nclud.o da express:Iio ... e para inter

pretação de ato normat tvo federa t • no caput do Art. 207. que 
cutda da leg1t1m1dade attva para propor ação de tnconstttu
ctonal 1daoe. Emenda que envolve mérito. 

Pela rejetçlo. 

CS01019-1 PAULO PIMENTEL PFL 

• ••••••• PARECER •••••••• 
A supressão pretendida altera, em parte, no mérito, a com

petência estatu\da para o Super1or Tribunal de Justtça. 
Pela rejeiçlo. 

CS0\020-5 PAULO PIMENTEL PFL 

••• • •••• PARECER •••••••• 
A supressão proposta deixou a matéria sem adequado tratamento 
const1tuc1onal. sendo recomendàvel a manutenção do texto do 

10. do art. 59 na forma. aliás, aprovada na Comissão II. 
Pela rejeição . 

CS01021-3 PAULO Pt.e.NTEL PFL 

• •• • •••• PARECER •••••••• 
A Emenda tem por objet tvo a supressão do Art . 206 que de

termina a publicidade e a fundamentação de todo julgamento. 
Mérito tncontestàvel . 

Pela rejeição. 

CS01022-1 PAULO PIMENTEL . PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda tem por oOjet ivo transferir da competência para 

processar e julgar os crtmes polHtcos contra a tntegr1dade 
terrHortal e a soberania do Estado, dos Ju,zos Federais para 
os Tribunais Regtonats Federais. Matéria envolvendo mértto. 

Pela rejeição. 

CS01023-0 PAULO PIMENTEL PFL 

•• •••••• PARECER •••••••• 
A Emenda visa a retirar a part1ctpação do Mtntstérto Pú

blico no ingresso, por concurso. de provas e tHulos. para 
carretra de Magistrado. Trata-se de inovaç:lio patenteadora do 
mérito. infringindo, consequentemente, o 2o. do Art. 19 do 
Regimento Interno da ANC . 

Pela rejeiçlo. 

C$01024-8 VI LSO' SOUZA PMOB 

•• •••••• PARECER •••••••• 
Vtsa a emenda suprtmtr a al\nea •o•. tnctso I, Art . 28 , do 
Anteprojeto de Const1tu1ç:lio. Esta Comtsslo optou pela fórmula 
proposta no Anteprojeto da Comissão IV, aue estabelece: •os 
militares slo alistáveis, exceto os conscritos, durante o 
per\odo de serviço mtl i ta r obrigatório•. 
Em se tratando de opção. descabe a emenda. 
Pela rejetçlo. 

CS01026-4 VILSON SOUZA DMOB 

• ••••••• PARECER •••••••• 
A alternativa adotada no Anteprojeto é mais compat1ve1 com o 
disposto no art . 197 (Jutzados Especiais e Justiça de Paz} e 
com a estrutura do Poder Judtctãrio. 
Pela rejeiçlo. 

CS01032-9 VILSON SOUZA PMD8 

••••• •• • PARECER •••••••• 
O autor da Emenda, irresignado, propõe a manutençlo do dis
posto nos arts. 41 e 42 ao anteprojeto da Comtssão Temática 
No. 1. nos termos do art. 19 2o. do Regimento Interno da 
Assembléia Nacional Const 1tuinte. A Emenaa tem como fulcro 
a preservaçlo do Tribunal de Garantias Const1tuc1onats para 
julgar o que está • acima e fora do Estada ·, como a dignt 
daoe da oessoa humana.Seria um Tribunal de \ndole estritamen
te soc1a1 e humano. nlo se confundindo com o S.T . F., de ca
ráter Judtctário. 
Esta Comtsslo optou pela supressão do Tribunal oe Garantias 
dos Dtrettos Const1tuctonals. atribuindo ao Supremo Tribu
nal Federal a competência cometida ao orglo aue se pretendia 
cr1ar. 
Somos, pois, pela rejetçlo . 

C$01034-5 VILSON SOUZA PMDB 

••• • •••• PARECER ••••••• • 
Pela rejetçJo, conforme parecer proferido na emenda 351-9. 

CS01040-0 VILSON SOUZA PMOB 

••••• ••• PARECER •••••••• 
Na atributçJo ao matar de dezesseis anos do direito de alts
tar-se e votar estão emout1dos, de alguma mane1ra, menospre
zo pela attvtdade pol\ttca e depreciaçlo oa maturtdade aue 
se pretende tenha o elet tor para a eletçlo de um representan
te do povo. Um menor de dezotto aoos é incaoaz civt lmente e 
penalmente inimputável, nlo tem 1dade para prestar servtço 
militar, nJo poae dtrtgtr vetculo e nem pode, sequer, constt
tutr fam\ 1 ta sem outorga de seus pats. 
Admtttr-se Que ooae votar é admitir aue votar é uma at1vtdade 
menor. 
Pela rejetçlo . 

CS01041-8 VILSON SOUZA PMOB 

• ••• •••• PARECER •••••••• 
O Anteorojeto já dtspOe convenientemente sObre a mAtérta Ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeiçlo . 

CS01046-9 AÉCIO DE BORBA PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe denomtnaç~o do Cap\tulo 111 do THulo IX: Da Eaucação, 
da Cultura e do Desporto. 
O Desporto com o Turtsmo são componentes culturats aa socte
dade . 
Pela reje1ção. 

CS01055-8 VIRGILDÀSIO DE SENNA PMDB 

•••••••• PARECER ••• ••••• 
A emenda pretende deslocar os dtspos1t1vos do Artigo 50 do An 
teprojeto para o Art tgo 49, por tratar-se ae competência es
pecHtca da Un1ão . 
Com efeito, quando se dtz Que cabe ao Estado •tnst 1tutr • ou 
*deftntr • tsto 1mp11ca competência legtslanva. Asstm, a cor
reção proposta aperfeiçoa. formalmente, o texto, devendo ser 
acolhida. Por outro lado. a emenda 1mpõe compat1b11tzação em 
face no disposto no Arttgo 414 , tnctso XIII. que é uma repro
dução da norma constante do atual Arttgo 50, I. Em consequên
cta, portanto, da transformação proposta, é de se supr1m1r o 
tnctso XIII do Artigo 414.A alteraç:f.o proposta. tmpltca na su 
pressão do conteúdo do art. 50. mudando o senttdo da regra. 
Pela rejeição. 

CS01073-6 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 

•••••••• PARECER •• • ••••• 
A expressão que se quer acrescentar consta do 2 do Art . 

128 do Anteprojeto . estando, portanto. prejudicada a emenda. 

CS01086-8 INOCENCIO OLIVEIRA 

••••• ••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação face à omtssão hav1da. 

CS01088-4 MANO E L MORE IRA 

•••••••• PARECER •••••• •• 

PFL 

PMDB 

HA a necessidade da supressão dos lo. e 2o porque s:f.o 
frontalmente conflitantes com o caput dO Art. 232. 

Pe I a aprovação: 

C$01093-1 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A dupltctdade apontada é pertinente, optando-se pela supres
são do inciso I, do Art. 50, dada a aportunidaoe de, assim, 
ooter melhor ordenamento no pr6pr1o CapHulo II do THulo IV, 
eliminando art 1go desnecessário. 
Pe I a aprovação 

CS01101-5 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 

• ••••••• PARECER •••••••• 
Pretende a Emenda a questão alterar a redaçaio da a11nea b 

do Art . 416, no senttoo de submeter ao Congresso Nacional os 
•planos e programas para• 1nstalaçlo ou ampltaçlo de centrais 
h1droelétr1cas, terrronucleares, termoelétricas, etc. 

A redação original parece-nos mais precisa, pois o Con 
gresso Nacional para autorizar a instalação das centrais, 
há de analisar seus planos e programas. 

Pela rejeição da Emenda . 

CS01107-4 MENDES THAME 

•••••••• PARECER •• •••••• 
Pela aprovação . 

PFL 

A Emenda se faz necessária para que se comoatib\ltze o 
Art. 212, I, ·a• ao Art. 196 . 

CS01113-9 WILSON MARTINS PMOB 

•••••••• PARECER ••••• ••• 
Visa a aperfeiçoar a redaç~o do Artigo lo., mas, a nosso ver, 

não atinge o pretendido. 
Pela rejetção. 

CS01114-7 WILSON MARTINS PMD8 

. •••••••• PA~ECER •••••••• 
Visa a supr1m1r a expressão •tntang\vet• no que se refe

re à dignidade da pessoa humana (art. 2o., IV). 
Parece ter procedência. 
Pela aprovaçlo. 

CS01121-0 WILSON MARTINS 

•• •••••• PARECER •••••••• 

PMDB 

A Emenda propõe uma redação mats •enxuta• ao art. 12. 
E tem procedênc 1 a. 
~~~~a~~AÇ1Ó~r a redação seguinte, conforme proposto: 

Art . 12. Os tratados ... . e os de natureza meramente ad
ministrativa, que devem ser levados, dentro oe trtnta dtas ao 
conhecimento dO Congresso Nactonal. 

Parigrafo úntco - O conteUdo normat tvo dos tratados , .. , 
Pe 1 a aprovaçlo. 

C$01130-9 WILSON MARTINS PM08 

•••••••• PARECER ••••• ••• 
A emenda pretende aperdetçoar a redação do art. 80 do Ante
projeto, dando ao verbO tmportar regência indireta. 
Concordamos com a proposição. 
Pe 1 a aprovaçlo. 

C$01132-5 WILSON MARTINS PM08 

•••••• • • PARECER ••••• ••• 
A emenda. consoante justtticada, tem em vista subst1tutr as 
expressões inictais do ttem 11 do art. 85 do Anteprojeto 
~a admtssJo" por •o ingresso·. De fato, a expressão "adm1s-
s:io•. no texto. é restrtttva, não alcançando, como deverta 
fazê-lo, a categoria do servtdor estatutário. 
Pe 1 a aprovação. 

C$01134-1 WILSON MARTINS PMOB 

••••••• • PARECER •••••••• 
O uso do adjetivo "seus•, consoante ut11izado no Anteprojeto. 
tmerece censura, sendo mats apropriado que o vocàbulo ·os• 
porauanto aoroprtado substitutivo das Entidades Públicas a 
que corresponderá os servtdOt'es e planos de classificaçlo 
respectivos. 
Peh rejetçJo. 
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---------------------------------------------------------------------
CS01137-6 WILSON MARTl NS PMD6 

•••••••• PARECER 
Ao pretender acrescentar o 1tem III ao art.B6 do Anteprojeto. 
a emenda objettva a adequação entre os arts. 86 e 194 do 
Anteprojeto. Acatamos a proposta. 

-------------------------------------------------------------------------------
CSOl 141-4 WILSON MARTINS PMD6 

•• •••••• PARECER •••••••• 
A Emenda consoante deduztdo da just1f1cat1vr;-tem por escopo 
uo s6 ~ subst ltutção dos vocábulos •o tngresso• por •a ad-

~!~:a.~~~ovação da emenda, com just 1f1cação nos argumentos 
lançados no parecer á Emenda no. 1132-5. 

CS01 142-2 WILSON MARTINS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Objetiva a Emenda aditar um 1nctso de nUmero XVII ao ar

tigo 99, contendo a proposição dO arttgo 436 . 
Desde Que a matérta constante do art tgo 436 dtspOe sobre 

competência exclusiva do Congresso Nacional. concordamos ser 
de bOa técnica legtslat lva estar seu texto. com as necessari
as adequações de redação, 1ncorporado ao elenco das compe
tênc1as def1ntdas no art1go 99 . 

Somos . po1s, pela aprovação . 

C$01143-1 WILSON MARTINS PMD6 

•• •••••• PARECER •••••• •• 
Trata-se de simples_correç~o redactonal. De fato a express:lo 
correta que deve constar do 1tem IV do art. 99 é •estado de 
s\tto• e. não, •cto esta9o de sttio•. 
Pela aprovação da emenda. 

CS01147-3 WILSON MARTINS PMDB 

•••••••• PARECER 
Emenda de reaação. A part1cula •e•, constante do enunciado 

do ~~C:P~~~~iCio~ mais apropriada . 

CS01149-0 WILSON MARli NS PMDB 

. •••••••• PARECER •••••••• 
Vtsa a Emenda, acertadamente, corrig1r lapso dat11ográf1-

co evidente, no Art . 143 , paragráfo primeiro, letra •o•. 
Pela aprovação . 

CS01152-0 WILSON MARTINS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pe 1 a aprovação. 

PMOB 

Faz-se necessária a transpos1ção do d1spostt1vo. para que 
haja uma concentração de competências . 

CS01156-9 WILSON MARTINS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Inadequada. Os d1spos1t1vos são dtst1ntos. 

CS01159-7 WILSON MARli NS 

•••••••• PARECER 

PM06 

PMD6 

A Emenda em úl t tma análtsem pretende deslocar o texto do 
Art. 334 para a al1nea do Art. 13, I. 

Parece-nos que a localização da norma em questa.o não me 
rece reparo, por tratar-se de matérta pert 1nente ao trabalha
dor rural. 

Pela rejeição da Emenda. 

CS01161-9 WILSON MARTINS 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda corrige a remissão contida no dispostttvo. 
Pe 1 a aprovação . 

CS01162-7 WJ LSON MARTINS 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda aprimora a redaçao do d1spostt ivo. 
Pe 1 a aprovação . 

CS01165-1 WILSON MARTINS 

• ••••••• PARECER •••••••• 

PMDB 

PMD6 

PMDB 

A palavra •r egulação • tem um sent 1do multo mats amplo aue 
"regulamentaçao•. 
A alteraç:io restringirá o alcance do d1spostttvo do Antepro
jeto. 
Pela reje1ç:io. 

CS01167-6 WILSON MARTINS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Convênio é um instrumento utilizado entre órgãos públicos. 
O contrato de o1re1to públtco relaciona melhor os l aços entre 
um órgão pútl11co e uma entidade pr1vada. 
Pela rejeição. 

CS01166-6 WILSON MARTINS PMOB 

•• ••••• • PARECER •••••••• 
A le1 deverâ, além de positlilttar, fac111tar a realização dos 
t ransp 1 antes. 
A alteração proposta reduz o sentido do d1spostttvo. 
Pela rejeição. 

CS01173-2 WILSON MARTINS 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

A presente Emenda acha-se. no momento, sem objeto, pots a 
correça.o da numeração do dispostttvo referido no Art . 364 fot 
realiz.ada mediante errata posteriormente publicada. 

Somos , ass1m, pela prejudictaltdade da Emenda. 

CS01175-9 WILSON MARTJ NS 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda realmente aprimora a redação do arttgo 369. 
Pela aprovação. 

CS01176-7 WILSON MARTINS 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

PM06 

Propõe alterar a redação parcial ao •caput• do art . 378, 

subst 1tu1ndo a locução •obedecer-se-ão• por •serão obedeci
dos •. 
Para melhOõ' correção dO texto. será subst ttu\da a expressão 
•obedecer-se-ão • por •obedecer-se-á •. 
Pela aprovação parcial. 

CS01177-5 WILSON MARTINS PMDB 

• • •••• •• PARECER ••• •"' •• • 
O inciso v, do art. 379, do Anteprojeto, passa a ter a se
gutnt e redaç:l.o: acesso aos ntvets ma1s elevados do enstno, da 
pesquisa c1entHtca e da criação art\sttca , segundo a capaci
dade de cada um . 
Pe 1 a aprovação. 

CS01176-J WILSON MARTI.NS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda v1sa a supr1m1r o art. 368 sob o fundamento de que 
o d1soos1t1vo se refere a art1go or1gtnár1o da comissão temá
tica já suprimido na primeira fase da sistematização. Ver1f1-
ca-se, entretanto. que o d1spos1t1vo a que o ar1tgo 368 faz 
remissão é o art tgo 17 do anteprojeto (e não o 26, como men
ctona o autor), conforme esclarece a errata, o que torna in
subsistente a emenda em questão . 
Pela prejudicialidade. 

CS01166-4 WILSON MARli NS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação. A emenda corrige e faz adequação do texto 
( remt ssão do art. 307). 

CS01187-2 WILSON MARTINS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe o transporte do artigo para o Artigo 13, IV, •e•. 
O inciso actma referido fala das • liberdades• e a al \nea ver 
sa sobre espetáculos públtcos e programas de ra.d1o e televi
são. 
Entende-se que há, entre os dois textos, uma d1sttnção nH1-
da: no art. 13, fala-se do •receptor• e suas 11berdades e ga
rant1as; já no art. 405, fala-se do d1retto de tnformar, ra
zão porque o relator opta por não acolher a emenda. 

CS01166-1 WILSON MARTINS PM06 

•••••••• PARECER •••••••• 
Transforma o parágrafo ún1co em artigo, uma vez que sugertu o 
transporte do •caput • para o art. 13 (d1re1tos e garantias 
ind1v1duats). 
No caso cttadO, optou-se pela rejeição da mod1ftcação. acima 
alud1da , o que preju~ttca a presente emenda. 

CS01190-2 WILSON MARli NS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Inclui o termo •televisão• no lo. do arttgo: •empresas 

jorna11st1cas, de televisão ou de radtod1fusão•. 
A televisão. no entender do relator. está contida na cate

gorta •rad1od1fusão•, razão porque opta pelo n:lo acolhimento 
da emenda . 

CS01 194-5 WILSON MARTINS PM06 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a supressão da locução •na exploração aos serviços 
conced1dos • , 'da parte final do tnctso Il. 
A acatar-se a proposta, a redação passa a ser como se segue: 
II- pr1or1dade a f1na11dades educativas. art1st1cas, cultu
rais e tnformattvas: (na exploracão dos serviços concedidos). 
A intenção de tornar o texto mais conctso não empobrece o 
sentido desejado. Pelo exposto , o relator decide pelo acolhi
mento da emenda. 

CS01195-3 WILSON MARTINS PM06 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe supr1m1r o 1nc1so IV do art1go, alegando estar a idéta 
já contida no parágrafo único do art tgo 404. 
A stmples proibição do monopólio e o11gop611os não garante a 
pluralidade e a descentralização, rado porque somos pela 
rejeição . 

CS01196- 1 WILSON MARTINS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Dá nova redação ao art 1go. 

PMDB 

A exclusao da expressão •da pessoa• enfraauece o alcance do 
d1spos1t1vo, aue protege a criança, o jovem, o adulto, razão 
porque o relator prooõe sua rejeição. 

CS01197-0 WILSON MARTINS PMD6 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propôe o transporte do parágrafo úntco do art. 410 para o 
art. 409 , por ter a matéria ma1or tnt lmidade com o disposto 
no art. 409. Pela evtdênc1a da adequação da proposta. decide 
o relator pelo acolh1mento da proposta. 

CS01 199-6 WILSON MARTINS PMOB 

•••••••• PARECER •• •••••• 
Propõe suprtmtr-se integralmente o arttgo 412. alegando re-
aundâ.ncta com os artigos 407 e 408, 1. 
Acolhida a emenda. pela superposição encontrada com o Art tgo 
408, 1. 

CS01206-9 WILSON MARTINS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A redaç.l!io do texto do Anteprojeto jã contempla a proposta de 
manetra clara. Propomos a rejetção. 

' 13 
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CS01209-7 WILSON P.'IARTl NS PMDB 

•••• •••• PARECER •••••••• 
A Emenda vtsa a compat 1b111zar as proposições dos artigos 

432 , do THulo IX {Da Ordem Social) e 498, das Disposições 
Trans1tór1as. 

Conquanto aparentem tratar de matér1a 1dênt1ca, os d1spo
s1t1vos têm alcances d iversos. O artigo 432, em seu parágrafo 
segundo, d1sp0e acerca da incumbência de a União demarcar as 
terras ocupadas pelos tndlgenas em geral, incluindo os 1ndtos 
contatados e os arredtos. Nesse caso, a norma possut caráter 
perene. e, no que se refere às populac:;Oes arredtas. determina 
que a terra por elas ocupadas deverão ser demarcadas, natural 
mente após ter ocorrido o contato. O art1go 498, por sua vez, 
obrtga a unUo a demarcar as terras ocupadas pelos 1nd1os con 
tatados e reconhecidas como tats. no prazo de cinco anos. 

Dessa forma, opinamos pela rejeição. 

CS01215-1 WILSON MARTINS PMDB 

••••••• • PARECER •••••••• 
Se atendidas a pretensão de Emenda , os parágrafos do 

Art . 481 f\cartam tnco;npat \veis com o resto texto. 
Pela rejetção. 

CS01219-4 VIRGILIO TÁVORA 

••••• ••• PARECER •••••••• 
No "Caput •, o autor subst ttut "é assegurada• por "A 

não restringirá•. 
IntrOduz o 2o., envolvendo mérito . 

PDS 

Opta-se pela rejeiçãO. pelo fato de a forma atual ter 
ráter mais positivo. 

CS01220-8 VIRGILIO TÁVORA PDS 

•• ••••• • PARECER *'""•••••• 

lei 

ca-

Suprime expressões consideradas subjetivas, tats como •o de
senvolvimento tntegral da pessoa. da verdade e eliminação da 
desigualdade e da injustiça•. 
No único, suprtme a expressão "excetuado o disposto no art. 
407 •. 
Pela rejetçao, por empobrecer o texto. 

CS0122S-9 VIRGILID TÁVORA PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o ilustre Constituinte seja expltcttado que a apli
cação dos recursos previstos na annea "c" do Hem I do artt
go 282 se dará por inst1tutções de fomento regional. 
Não resta dúvida que esse é o sentido do Anteprojeto, conf1r
mando o que se passou no ãmb1to da Subcomissão "V-a " e da Co
missão •v·. não havendo, portanto, nenhum tnconventente em ex 
pressá-lo claramente. 
Pela aprovação . 

CS01257-7 D€LIO BRAZ PMDB 

•••••• •• !)ARECER •••••••• 
o Anteprojeto já dispõe convenientemente soore a matéria 
jeto da Emenda. 

ob- · 

Pela rejeiçaio. 

CS01271-2 DÉLIO BRAZ PMDB 

••••••• • PARECER •••••••• 
A proposta vtsa recuperar a redação ortgtnal do ttem XIII do 
art. ao . da Comtssão II, incorporando-a no Hem XIII do art. 
49 . 
Pela Aprovação . 

CS01280-1 DÉLIO BRAZ PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda em tela pretende reduzir de cinco para três dtas o 
prazo para que o Congresso Nacional se recusa. o ftm de apre-

CS01280-1 DÉLIO BRAZ PMDB 

ciar o pedtdo do Presidente da República. tendo em vtsta a de 
cretação do estado de s\t to. 
A medida. nesse aspecto, é inconveniente. por se de mérito, 
pois o prazo de 3 dtas previsto no Anteprojeto é por demats 
reduz 1 do a convocação do Congresso Nac 1 ona 1 • 
Na parte que a Emenda subst H ui o termo "oedt do " por "ato•. 
todavia, parece-nos cab1vel a proposição. Somos. assim , pela 
aprovação pare ta 1 a a Emenda. 

CS01291-7 MAURICIO FRUET PMOB 

'••••••• PARECER •••••••• 
A emenda objetiva dar à allnea_•m" do inctso IV do art . 18 do 
Anteprojeto a redação do tnc1so 11 do art . 6o. do Anteprojeto 
da Comissão da Ordem Soctal que assegura o princ1pto da untct 
aade stnctcal. 
A seu favor. é alegada a eventual dtvisaio das entidades sin
dtcats. se permtttda a pluraltdade. e o consequente enfraque
cimento de seu poder reivtndicatórto. 
Optamos pela liberdade completa de organização stndtcal. Con
sideramos que só ao trabalhador cabe dectdtr, em cada caso, 
de sua represent ação por um. dois. ou mais stndtcatos por ca
tegorta e base territottal. 
Pela rejetçaio da emenda. 

CS01318-2 JOS~ SANTANA PFL 

• ••••• •• PARECER •••••••• 
Suprtme as expressões constderadas subjetivas. tais como •o 
desenvolvimento integral da pessoa. da verdade e eliminação 
da oestgualdade e da tnjust1ça·. 
No único, suprime a expressão •excetuado o d1Sposto no art. 
407 •. 
Pela rejeição , por empobrecer o texto . 

CS01321-2 LUIS EDUARDO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Permuta a ex.pressa.o •ltberdade de tmprensa" por •1 tberdade de 
expressão•. 

No parãgrafo úntco, sutJst 1tu1 a expressão ~velculo tmpresso 
de comuntcação• por ·vetculo de comuntcação •, ret trando o 
termo •tmpresso•. 
Tecntcamente, há outros veiculas de comuntcaç:§o que podem ser 
não impressos, tats como f1tas magnéttcas e atsketes de com
putador, além dos m1crof11mes. 
Ao se refertr aos Impressos. está-se pensando em revtstas, 
jorna1s. ltvros , cartazes etc. Quanto aos dema1S. pooerao ser 
passtvets de restrição, razão porque dectde-se pela rejetção. 

CS01326-3 Nl LSON Gl BSON 

•••••••• PARECER •••• •••• 
Prejudicada pela aprovação da emenda no. 4790-7. 

CS01341-7 CRISTINA TAVARES 

•••••••• PARECER ••••••• • 

PMDB 

PMDB 

O Anteprojeto jã dtspôe convenientemente sobre a matérta ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS01342-S CRISTINA TAVARES PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda em causa é improcedente, por preconizar tgualda

c:e entre o dtretto universal de uso e o atreito do não reco
nhecimento do uso exc1us1vo. Inexiste o conflUo arguido en
tre os Arts. 13, XI, al\nea h e Art. 11 inctso VIII. 

Pela rejeição. 

CS01348-4 CRISTINA TAVARES PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matér1a ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS01353-1 CRISTINA TAVARES PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS01359-0 CRISTINA TAVARES PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda objetiva dar à al\nea_•m• do tnctso IV do art . 18 dO 
Anteprojeto a redação do tnciso II do art. 6o. do Anteproje~o 
da Comissão da Ordem Social que assegura o principio da untci 
dade stndtcal. 
A seu favor, é alegada a eventual dtvtsão das entidades stn
dtca1s, se permitida a pluralidade, e o consequente enfraque
cimento de seu poder retvtndicatórto. 
Optamos pela liberdade completa de organização stndtcal. Con
sideramos que só ao trabalhador cabe decidir, em caca caso. 
de sua representação por um, dots, ou mats sindicatos por ca
tegoria e base terr1tottal. 
Pela rejeição da emenda. 

CS01381-6 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta contida na emenda visa a adequar o conteUdo 

do parágrafo lo. do art. 434 ao disposto no art. 314 do Ante
projeto, prevalecendo este últ1mo. 

A emenda foi rejeitada pots o parãgrafo 10. do art. 434 
resguarda a espec1fic1dade da exploração do solo e subsolo 
das terras indtgenas. · 

CS013B2-4 NILSON Gl BSON PMOB 

••••• ••• PARECER •••••••• 
o constituinte Nilson Gibson propõe com a presente emen

da que seja reintegrado ao texto do anteprojeto o A.rt. 10 da 
Comissão Ternãt tca VI. Este prtnc\pio dtspõe que a at tvtdade 
exploratória de recursos natura1s e o aproveitamento de ener
gia hidráulica em terras ind\genas somente poderão ser desen
volvidas por empresas nactona1s. 

Considerando que a permissão trrestr1ta para exploração 
ao subsolo em terras 1nd1genas se const 1tut em fator de de
sintegração Osica e cultur a l daquelas populações. opinamos 
pela rejeição da emenda. 

CS01383-2 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 

Postula a Emenda a transposição de boa parte dos otspo
stt ivos constantes do T\tulo IX, Capitulo VIII para dtversos 
Cap\tylos e Seções do Anteprojeto. 

A exceção dos \tens IX e X, os demais envolviam modtfi
caçOes de mértto aas proposições. tendo stdo tndefertda a sua 
apreciação. 

A sugestão constante do Hem IX, no sent tdo de tnc lutr o 
disposto no Parágrafo Uni co do art tgo 435 no elenco das com
petências estabelec idas no artigo 213, fot acolhida , devtdo a 
sua pertinêncta. Fot parctalm2nte acolhida a proposta oo \tem 
X, vtsando a tornar o d1spos1tivo constante do artigo 436 um 
novo 1nc1so do artigo 98. Nesse caso, porém, tez-se a trans
posição para o artigo 99, onde esUo definidas as competên
cias ex.clusivas do Congresso Nacional, como preconiza o ort
nal art 1go 436. 

Dessa forma. opinamos pela aprovação oarctal. 

----------------------------------CS01397-2 JOSÉ SA~~;~;----------------------------~;~---------

•••••,. •• PARECER •••••••• 
Alega o nobre Constituinte que existe 1ncompatib111dade 

~7~e 1 ~ ~ item t do artigo 270 e a a11nea •o• do 1tem rv do ar-

o prtmetro d1spos1t1vo estaria a embaraçar o trãfego de 
~~~~~s e bens por meto de taxas, o que é pro1bido pelo se-

Ora, os vartos d1spostt1vos constituctonats têm a mesma 
tl1erarqu1a e. portanto, na sua interpretação há de partir-se 
do pressuposto de que eles se harmonizam e não de que estejam 
em contltto. já que neste caso não se saberia qual deles 
serta o prevalecente . 

A emenda focaliza uma hipótese em que de um lado está 
compensação do serviço público oferec1do oelo Muntc1oto, por
tanto a regra de não locupletar-se o particular tndevtdamen
te; e, de outro laao. estã a necessidade de preservar a 11ber 
dade de tr e vir. Para conciliar as duas normas, ambas neces
sártas, o Constitutnte as erige ao ntvel const1tuctona1, dan
do guarida stmulUnea a ambos os valores. 
men~a~~~~o ver, portanto, não hã conflito mas, sim, comple-

Pela rejeição. 
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C$01400-6 JOS~ SANTANA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda vtsa a mocl11'1car o tnciso XXI do Art. 14 do Antepro
jeto de COnstttutção com a justtftcat1va de que o d1spos1t1vo 
confl1ta com 'o Art. IV letra c do Anteprojeto'. 

Não constatamos tal conflito e. no mér1to. não pode a emenda 
ser recetl1da nesta fase da Const 1tutnte. 
Pela rejeição. 

CS01404-9 JOS~ SANTANA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejetção. o mér1to da matéria será alterado se adota

da a modificação pretendida. 

CS01412-0 JOSÉ SANTANA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto da Const1tu1ção não prevê no Poder Executivo a 
figura do Vice-Presidente da RepUt111ca. Por essa razão, a e
menda em causa quer supr1m1r do Art. 28, II,anneas •c• e "d" 
as referências ao Vice-Presidente da RepUtllica a11 contidas, 
compat1b111zando o texto com os Arts. 155/161. 
Pela aprovação. 

PARECER •••••••• 
Vtsa a supr1m1r o Art . 4o . cujos t ermos equivalem ao Art. 47 , 
melhor colocado no Anteprojeto . 

A Emenda tem procedência . 
Pela aprovação. 

CS01427-8 JOSé. SANTANA 

•• *"'"'"'*"' PARECER •••••••• 
Emenda 1dênt 1ca às de NO. 899, 3154 e 2478. 

PFL 

Pretende que o Otstrtto Pederal seja unidade federada, tal 
como a Como a Comt ssão 1 . 
Os pareceres dados a emendas semelhantes aplicam-se ao caso. 
Pela rejeição. 

CS01434-1 JOS~ SANTANA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda propõe a t ntegração do ·caput • do Art. 355 O Art. 
3.9. 
Caso fosse ace1ta a alteração proposta. os parágrafos do Art . 
355 não ficariam bem postc1onados no Art. 349, que é a mani
festação de um direito. 
Pela rejetção. 

CS01463-4 NAPHTALl ALVES PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Autor pretende. na ordem redactonal do art. 278. dispor os 
parágrafos lo., 2o. e 40 . após o Hem II para, a seguir, in
serir o ttem 111 e o parãgrato 3o .• que a ele se retere. 
A providência sugertda afronta a bOa técntca legislat tva. 
Pela rejeição. 

CS01.87-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A presente Emenda ~retende suprtmtr o Art . 434 do Antepro 

jeto face ao confl1to que haverta com o dtsposit1vo ortundo 
da Comtssãoda Ordem Econômica. 

Não nos parece que se deva excluir o dtspos1t ivo e tela, 
pots procura a norma nele contida preservar as populações in
dtgenas. confertndo, a t\tulo excepcional à Untão . pesquisa, 
lavra ou exploração de minértos e de energia htdrául tca em 
terras a elas pertencentes . 

Pela rejeição da Emenda. 

CS01•90-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o ilustre Const\tutnte a supressão do ttem III do 
artigo 271, que veda á União instituir tsençOes para trtbutos 
estaduais e muntcipats . 

Ora, a Untao não possut poder para tal isenção, pots QUe o 
próprio Anteprojeto o atribui aos Estados ou Muntctpios. ao 
dar-lhes o poder de tributar . 
O Anteprojeto, contudo, mantém a competência da UnUo para es 
tabelecer poltttcas gerats e setoriais, oem como elabOrar e 
executar planos nactonais e regionais de desenvolvimento eco
nômico e soctal (art. 49, Hem IX). e para estabelecer normas 
gerais em matéria de legislação e administração tributárias 

(art. 264. 1tem III). Para preven i r eventuais interpretações 
no sentido de Que, da referida competência. possa dertvar-se 
o oooer de conceder tsençOes de impostos estaduais ou muntct
pats, é aa mator conventêncta tnclutr-se tal entendimento 
através ae v~dação expressa. 
Pe-la reje1ção. 

CS01491-0 FRANCISCO DORNELLES PFL 

•••••*•• PARECER •••••••• 
Pretende o Autor f1que claro, no d1spos1tivo, a o1feren

ciaçào de tratamento jur,dtco entre as contribuições esoect
ats. prevtstas no art. 263. que como tributos devem ser en
tendidas. das contrtbutçOes sociats, previstas no art . 268,ãs 
auats se apltcam somente os princ,ptos trttlutártos previstos 
no 1tem I e nas al,neas •a• e ·c" , do ttem 111. do art. 269. 
Além disso. entende deva ser suprtmtda a prevtsão de tnsti
tutção de contr1outção para eliminação ou controle de at tvt
dade ocluente. 

Em relação ao prtmetro aspecto, vtsto ser tnegãvel a natu
reza tributária dessas contrtbutções, nada obsta a expltctta
ção do fato 

Quanto ao segundo aspecto, a oefin1ção de taxa. prevista 
no item II do art. 262. abrange efetivamente a hipótese conti 
da no 1tem li do Art. 263, o que poaerta ensejar b1trttluta
ção . 

Pela aprovação. 

CS01512-6 PAULO PIMENTEL PFL 

""'~**"'*" PARECER •••••••· 
A pr-evtsa.o da suplementação é suficiente para obter-se o mes
mo resultado sem particularização. 
Pela rejeição. 

CS01523-1 PAULO PIMENTEL PFL 

••• ••••• PARECER •••••••• 
De fato, é necessâr1o compat 1b111zar os textos do pará-

grafo 6o. do Art . 113 e do parágrafo 4o. do Art. 176. A reda
ção proposta nAo nos parece, no entanto, exatamente sat 1sfa
tor1a e por 1sso que a ace1tamos em parte, para oferecer 
seguinte redação para o parágrafo 4o. do Art. 176: 

"Parágrafo 4o. A competênc1a para d1ssolver a Câmara dos 
Deputados não pooerá ser ut111zada pelo Pres1Ciente daRe
púb11ca nos pr1me1ros se1s meses do seu mandato, no pr1-
me1ro ano e no últ1mo semestre da Legislatura, durante a 
v1gênc1a do estado de sH 1o ou de defesa e. em nenhuma 
h1p6tese, antes do terceiro voto de desconf1ança•. 
Pela aprovação em parte. 

C$01551-7 PAULO PIMENTEL PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda vtsa a correção monetária no caso de reparaç.lio de 
dano e perdimento de bens quando decretados e executados con
tra os sucessores do responsável. 
O texto ortgtnal não fala da atualização de valores. 
O otljet ivo da emenda é, portanto, inoportuno. 
Pela rejeição. 

CS01563-1 PAULO PIMENTEL 

•••••••• PARECER •••••••• 

PFL 

O disposto no Art. 18, I. altnea ·a~ ressalva. quanto ao 
direito de reunUo em locais abertos ao pútlltco, a necessida
de de avtso à autoridade quando a reun11o interferir no fluxo 
normal de pessoas e vetculos. 

Entende o autor da emenda que a precaução está imp11c1ta 
no "Poder de Po11cta•, e que à autoridade cumpre desviar o 
refertao fluxo e garantir o d1re1to de reunUo. Discordamos. 
porque essa providência da autortdade requer conhecimento 
da ut111zação pretendida para o logradouro público, e a res
salva é precisamente nesse sentido e não no de pedido de au
torização. 

Por tsso. pela rejeição. 

CS01582-7 PAULO PIMENTEL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejetção, pelos mesmos motivos expostos no exame 
emenda no. cs00351-9 

CS01609-2 PAULO PIMENTEL 

•••••••• PARECER •••••••• 

PFL 

c a 

PFL 

Ao pretender acrescentar o 1tem 111 ao art. 86 do Anteprojeto 
a emenda Objetiva a adequar os arts. 86 e 194 do mesmo An
teprojeto. 
Concordamos com a proposta. 
Pe 1 a aprovação da emenda . 

CS01619-0 PAULO PIMENTEL 

•••••••• PARECER •••••••• 

PFL 

Pela aprovação. Hà a redundância denunciada pelo o autor. 

C$01630- 1 PAULO PIMENTEL 

•••••••• PARECER •••••••• 
O texto original jà contém o pretendido . 
Pela rejeição. 

CS01633-5 PAULO PIMENTEL 

"'**••• •• PARECER •••••••• 
Pela aprovação face o Art. 222. 

CS01663-7 NELSON AGUIAR 

•••••••• PARECER •••••••• 

PFL 

PFL 

PMDB 

Aprovada .A emenda vtsa a recuperar conce1tos, em1ttdos na 
Comtssão pr6pr 1a, e Que não contrariam os demats d1spos1tivos 
do texto . 

CS01666-1 EL!EL RODRIGUES PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposição mOCIHtca o texto do Anteprojeto, descaracte

rizando a proposta or1gtnár1a da Com1ss~o Temát 1ca VI. 
Pela rejetç:lo. 

CS01682-3 SOTERO CUNHA POC 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a supressão do artigo, por estar cont1do no disposto 

do art . 98 tnc1so Xl I I. 
O fato da matéria constar no art. 407 não constitui redundân
cia, por ser espec"ica e 1ncluir detalhes substantivos. ra
zao porque não se acata a emenda. 

CS0168•-o SOTERO CUNHA POC 

••• •••• • PARECER •••••••• 
PropOe o autor a supressão do art tgo, por considerá-lo 
redundante com o anterior, quando dtz: •é. assegurado aos 
metas de comuntcaçào amplo exerc,cio da li berdade ... • 
As propostas, ao ver do relator,são complementares. pelo fato 
de assegurarem lttlerdade "nos me tos• (art. 405) e ~ ao metas ~ 
(art. 404 ), razão porque dectde não aco lner a emenda. 

CS01689-1 JOSÉ RICHA PMOB 

•••••• •• PARECER •••••••• 
A Emenda vtsa a melnorar a técntca 1egtslat1va do 

art. 7o .• I I. mas torna o texto atnoa mats d1fuso. 
Pela rejeição. 

CS01690-• JOS~ RICHA PMOB 

* "'*"'*" •• PARECER •••••••• 
Pela orejud1ctalidade da Emenda. Pareceu-nos 1ndtcada a su
pressão do art. 254 e a manutenção, fundindo os dois. do art. 
94. consoante a prooosta feita nas Emendas nos. 3927-1 e 

4790-7. 

CS01696-3 JOSÉ RICHA PMDB 

•••••• •• PARECER •••••••• 
A redação proposta torna , à ev1dencta, mats inteltgtvel o 

enunciado do parágrafo úntco do Art. 173. 
Pela aprovação. 

15 
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CS01707-2 EXPEDITO JúNIOR PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Acrescenta ai 1nea nao constante do texto or1g1nal, sem 

1nd1car Qualquer adequação com a mesma temáttca em outro d1s 
posH1vo . 

Pela reje1ção. 

CS01710-2 EXPEDITO JúNIOR PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenaa pretende tornar obr1gar6r1o o alistamento e o voto 
dOs menores de dezoito anos , stmplemente mudando , na al 'nea 
•b • do tnc1so I do art. 28 , o número •dezotto• para •dezes
sets •. EmbOra ponderáveis as razões do proponente , temos como 
inócua a inclusão dessa obrtgatortedade. po1s não haveria co
mo cobrar, na prática. o descumprimento da obrigação. 
Pela rejeição. 

CS01723-4 CIO CARVALHO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Vtsa a emenda incluir, na altnea •o • do ttem XIX do art . 49 , 
as exposições •organização de Defensoria Pública co 01str1to 
Federal e Terr1t6r1os • bem como prever a competência da Untão 
para legislar sobre •organização jud1c1ár 1a do M1n1stér1o Pú 
b11CO e Defensoria Pública da unuo. Compat1b11izando o dispo 
stttvo. com a regra do artigo 49, XII. 
De acordo com a prtmetra parte da proposta . Com relação á se 
gunda , sua menção é desnecessária num d1sposttivo especH1co 
para o 01str1to Federal e Terrttórtos . 
Pela aprovação, em parte. dando-se à al \nea •o • do Hem XIX 
do art . 49 a seguinte redação: 
• o - organização j u<f-1c1ár1a, do M1n1sterio Públ i co e da 
De f ensor i a Pública dó Oistrtto Federa l e dos Terr itórios; or
ganização admin1strat 1va dos Terrttórtos •. 

CS01725-1 CID CARVALHO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A inclusão da organização do M1n1stér1o Público e da Defenso
ria Pública entre as competências .dos Estados é compat\vel 
com os art t gos 49, tnc t so XIX , •o •, 235, parágrafo 2o . e 239 , 
parágrafo 2o . . 
Pela aprovação . 

CS01729-3 AIRTON SANDOVAL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição . I: Emenda de mértto. 

CS01734-0 ALARICO ABIB 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMDB 

PMDB 

A Emenda em questão supr i me a possib111dade de o Código de 
Finanças Públtcas, a ser aprovado por Let Complementar , na 
forma do artigo 287, VII I, d i spor sobre: • compat1b 111 zação 
das funções das tnst 1tuiç0es oftctats de créd1to da União•. 
Entende o nobre Constttutnte que a matérta deve ser objeto ca 
Lei do Sistema Financeiro Nacional, prevista no artigo 336. 
Ocorre que a Let Complementar, na hterarquta const ituctonal 
dos textos legats, sobrepõe-se à Lei Orainãrta, 1nclustve no 
que se refere ao quorum para aprovação. 
Na hipótese, o d 1spos1t1vo cuja supressão é proposta foi tn
ctu\do entre as matér t as a serem deftntdas na Le1 COmplemen
tar que aprovará o C6d1go de Finanças Públicas . e que é hie
rarquicamente superior à Let de que t rata o artigo 336. 
Asstm, somos pela rejetçlo da Emenda. 

CS017SB-7 OSVALDO MACEDO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Aprovada , em parte . nos termos do parecer ã emenda no . 

1927-0 com subemenda . 

C$01762-5 RUY NEOEL PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Substttutr a expressao "1 \ngua nactona l" por "1 \ngua oft

c t at • no Art . 28, I , at t nea • c • , compatibilizando com o dts
posto no Ar t. 23. 

Pe l a aprovação. 

CS01763-3 RUY NEDEL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A a l teração da expressão ·tn antrópicas • por • sem ftns lucra
tivos • , pode mudar o senttdo do d1spos1ttvo. 
Nem todas as entidades sem f tns lucrati vos são ft l antr6p i cas . 
Pela re j eição . 

CS0 18 12-S JAMIL HADDAD PSB 

••*•**** PARECER •••••••• 
O detalhamento proposto é desnecessãrto, poiS o texto do 

Ar t . 4B2 contempla tudo de forma genér i ca . 
Pela rejeição . 

CS0 1828- 1 VICTOR FA CC IONI PDS 

•*••••·• PARECER •••••••• 
Propõe a t ransfor mação do Par ágrafo único do Art tgo 386 em 
artigo . 
Pel a aprovação. O Parágrafo único do Art tgo 386 , renumeraoo. 
receoerã o número de art i go 380. 

CS01 829 - 0 VICTOR FACCIONI PDS 

• • •• •••• PARECER •• • • • • • • 
Propõe a tr ans f o rmação do Parágr afo ún1co do Ar ttgo 386 em 
artigo, com alt er ação de mérito . o Parágrafo único do Ar tigo 
386. renumerado, r eceberá o número de art tgo 380 . Aprovada 
parcialmente . 

CS0 1864-8 SANTINHO FURTADO PMDB 

•••••••• PARECER • • •••••• 
A Emenda vtsa a aperfeiçoar a redação do art . 11, mas não 

at tnge plenamente o objet 1vo . 
Pela rejeição. 

CS01865-6 SANTINHO FURT AOO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda v1sa a aperfeiçoar a linguagem do art. 6o., IV e 

v. mas, a nosso ver, nao at1nge o objet1vo pretendido. 
Pela rejeição. 

CS01882- 6 CARREL BENEVIDES PMOB 

•••••••• PARECER ••••• ••• 
Propõe a transformaca.o dO Parágrafo üntco do Art 1go 386 em 
art1go, com alteraça.o de mérito . O Parágrafo úntco do Arttgo 
386, renumerado , receberá o número de art1go 380 . Aprovada 
parc1almente. 

CS018BS-1 CARREL BENEVI OES PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do Parágrafo úntco do Ar t tgo 386 em 
artigo . 
Pela aprovação. O Parágrafo ún tco do Artigo 386, renumerado , 
receberá o número de art 1go 380. 

CS01894-0 PERCIVAL MUNIZ PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A redação proposta pela presente emenda traz . de 1n1c1o , u-

n 1 formtz.ação do 2o . do art . 307 com seu própr to caput. quan 
do suprime a express.Jo •controle •. 

Porém , na amp l iação dos esttmu l os a serem atr 1tlu \ dos 
empresa nac1ona 1. de f 1n1da nos 1 ncent tvos tncorporados ao 
texto e na supressão da expressão • em igualdades de condi
ções•, a emenda modifica mér1to aprovado na Comissão Temã
t1ca . 

CS01896-6 PERCIVAL MUNIZ 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pe 1 a aprovação. 
Idênt 1ca â emenda no . cs02735-3. 

CS01900- 8 PERCIVAL MUNIZ 

•••••••• PARECER ••••••• • 

PMOB 

PMDB 

A emenda propõe que se acrescente uma al lnea ao tnctso IV do 
art . 18, do Antepr ojeto , restabelecendo precetto que figurav a 
na etapa anter1or, garantindo aos trabalhadores part1c1paçlo 
nas vantagens advindas da modernização tecnológica . 
Como existem outras emendas que , no trato da matéria, propõem 
o restabelecimento de outro prece1to complementar, relattvo 
ao resguardo dos d1re1tos adquiridos . na adoçlo de conquistas 
tecnológicas e da automação, consideramos mats técntco fundtr 
as duas propostas em um só texto, que passar á a i ntegrar o 
elenco de d1re1tos enumeraaos no art. 14 . 
Pela aprovação da emenda , na forma acima. 

CS01901-6 PERCIVAL MUNIZ PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação parc1al . A 1nclus3o da expresslo •somente" res
tringe o texto (contrário) . A muaança para o ar-t . 307 corrige 
o texto do Anteprojeto (favorável) . 

CS01906-7 PERC I VAL MUNIZ PMOB 

••••,.••• PARECER •••••••• 
o Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matérta ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição . 

CS01912- 1 PERCIVAL MUNIZ PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A alteração da redação proposta para o parágrafo lo . do art . 
310 não traz qualquer aperfeiçoamento relativamente ao texto 
constante do Anteprojeto . 
Pela rejetção . 

CS01927-0 LOUREMBERG NUNES ROCHA PMOB 

•••• •••• PARECER •••••••• 
Acolho em parte a proposta de moftc1faç0es com a segutnte 

subemenda para .compat ib111zação com o caput : 
Dê-se ao lo . do Art. 457 a seguinte redação : 
• l o . O Procurador Gera l da República , no pr azo de cen t o 

e v tnte dtas. encaminhará, por 1ntermédto da Presidência da 
Repúbl tca, os projetos de lets complementares prevtstas no 
caput deste art tgo . • . 

CS01935-1 CARLOS BENEVIDES PMOB 

•••••••* PARECER •••••••• 
A emenaa pretende tornar otJrigarór1o o a li s t amen t o e o voto 
dos menores de dezoito anos . s i mpleménte mudando. na a l ' nea 
• b • do tnctso 1 do ar t. 28. o número •dezott o • par a "dezes
sets •. Embora ponderáve i s as razões do proponente , temos como 
inócua a tnc l usào cessa obr1gator1edaele. poi s não haver ta co
mo cobrar. na práti ca , o descumpr i mento oa obr t gação . 
Pe l a r ej eição. 

CS01964-4 SIQUEIRA CAMPOS PDC 

•• • • • •• • PARECER •••••• • • 
Na atr i bui ção ao ma ior de dezesse i s anos do d1 r e1to de alis
tar -se e votar es t ão embuti dos , de a l guma maneira , menospre
zo oela at ivi dade po ltt icz e depr ec i ação da maturi dade Que 
se pre t ende tenha o e lettor pa r a a e l e t cão de um r epresentan
t e do oovo. um menor de dezoito anos é incapaz ctvtlmente e 
pena l ment e t n t mputáve l . nao t em tdade para prestar serviço 
mtl Har , não pode d irigir ve \culo e nem pode, seQuer, const1-
tutr fami 11a sem outorga de seus pat s . 
Adrn1t1r-se Que pOde votar é adm1t1r que votar é uma a t1v1dade 
menor. 
Pela rejeição . 

CS01 96S-2 SIQUEIRA CAMPOS POC 

•••••••• PARECER •••••• • • 
Com a emenda busca-se a fusão dos arts . 74 a 76 em um s6 ar -

!'rn1ctat1va merece acolhida, mas com a segutnte redação para 
o art tgo 74 e consequente supressão dos arts . 75 e 76: 

• Art. 74 - A Administração Pública organizar-se-á com obed1ên 
cta aos prtnc,ptos da legaltoade e da moralidade, respe1tados 
os d1 r e1tos dos cidadãos e extgtndo-se: 

t - mottvação su1'1c1ente como condtção de validade dos atos:e 
II- razoao i 110ade como requtsito oe 1eg1ttm1dade dos atos 
prat i cados no exerctc1o de discrição admtntstrattva •. 
Em conc l usão , parecer favoráve l em parte . 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
!X . COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

CS0\967-9 SIQUEIRA CAMPOS PDC 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda v 1sa a aperfeiçoar a redação do art. 6o . , IV e, 

a nosso ver, at 1nge o objetivo . 
Pela aprovação. 

CS01970-9 SIQUEIRA CAMPOS PDC 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe o autor a suost 1tuição da expressão •se não preferir 
fazê-lo • por • se não preferir-se fazê-lo", no item li do art . 
35 do Anterprojeto de Const itu1ção. 
Efetivamente, a redação proposta no Anteprojeto não é a mais 
adeQuada. 
Por outro lado, a redação constante da Emenda também não é 
inteiramente sat isfatór1a. 
Propõe-se Que. no referido dispositivo , adote-se seguinte ex
pressão: • se não se preferir fazê-lo " . 
Pela aprovação parcial. 

CS01972-S SIQUEIRA CAMPOS POC 

PARECER •••••••• 
De acordo com a adeQuação dos arts. 445 a 448, como se 

sugere na emenda. 

Pela aprovação. 

CS02002-2 CHAGAS RODRIGUES PMD9 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda visa a aperfeiçoar a linguagem do Anteprojeto mas, a 

nosso ver, não atinge o objetivo . 
Pela rejeição . 

CS02003-1 CHAGAS RODRIGUES PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda visa a aperfeiçoar a redação do art . 7o., 11. Em 

nosso entender. a emenda no. 2172, do Constituinte Teodoro 
Mendes attnge melhor o objettvo (em anexo) . 

Pela rejetção. 

CS02007-3 CHAGAS RODRIGUES PMDB 

PARECER •••••••• 
A Emenda aperfeiçoa, a nosso ver, a redação do Preâmbulo . 
Pe 1 a aprovação_ 

CS02040-S VJRGlLIO GUIMARÃES PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Visa a emenda a tornar explicito no caput do art. 14, serem 
os dtre1tos ali assegurados extensivos ao servidor público. 
Consideramos Que efetivamente, a não e)(plicttação do servidor 
poderia dar margem à interpretação de, em função de suposta 
espec1tictdade, não fazerem jus a determinados direitos de 
gozo dos demais trabalhadores. 
Optamos. contudo, por sanar a omissão mediante alteração do 
art. 85 do Anteprojeto que relaciona disposições apltcávets 
ao servidor público civil. A nova redação explicita serem 
seus também os direitos assegurados no art 14 ao trabalhador 

Pela aprovação, na forma do art. 85. 

CS02041-3 JOSE QUEIROZ PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A adição é secundária e não deve prevalecer ante a outras 

garantias essenctats para educação. 
Pela rejeição. 

CS02043-0 ANTONIO FARIAS PMB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A adeQuação proposta não é oportuna para a atual fase de sis
tematização. 
Pela rejeição. 

CS020S0- 2 RITA CAMATA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Somos pela rejeição, porquanto a primeira proposição já está 
contida no art . 13, 1tem V, allnea ·c do Anteprojeto . 
Quanto á caracterização do abandono de filho menor corno crtme 
contra o Estado, trata-se de emenda de mérito. 
Pela rejeição. 

CS02054-S FLORICENO PAIXÃO POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Objetiva a emenda adtctonar , às disposições aplicáveis aos 
servidores públicos ctvts , re·1actonadas no artigo 85. os di
reitos, ali ausentes, Que o arttgo 14 assegura aos trabalhado 
res. 
Com efeito, a redação do caput do art tgo 14 refere-se aos tra 
balhadores urbanos e rurais . Omtttu-se a explicitação dos ser 
vtdores públicos Que constava da redação da Comissão da Ordem 
Soctat. 
Parece-nos necessário fazer constar do texto a extensão dos 
direitos dos trabalhadores aos servidores públ tcos. Ao invés 
de repeti r a enumeração, contudo, optamos por alterar o caput 
do artigo 85. cuja redação passa a ser a seguinte: 
"Art. 85 - Aplicam-se aos servidores públicos ctv1s, o dis-
posto no artigo 14 e as seguintes normas especHtcas: " . 
Pela aprovação da emenda, em parte da['ldO ao caput do Art. 85 
a redação acima. 

CS020SB-B SEVERO GOMES PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda visa a aperfeiçoar a redação do art. 9o .. mas , a 

nosso ver , não atinge plenamente os seus objetivos. 
Pela rejeição. 

CS02087-1 ORLANDO PACHECO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda v i sa a d 1 spos i t 1 vo não 1 dent 1 f i cada no Anteprojeto. •;. 

1 Pela prejudic1alidade. \ . .• \ 1\ 

C$02146-1 JOFRAN FREJAT PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A prooposta vfsa recuperar a redação orfg f nal do 1tem XIII do 
art. ao . da Comissão li, incorporando-a no 1tem XIII do art . 
49 . Pela aprovação. 

C$02154-1 CARLOS DE 1 CARLI PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposfção sugerida va1 de encontro ao pr1nc\p1o de des 

centra l f zação, pofs aos Estados e Mun1c1p1os é que caber f a es 
ta competênc i a preferencial de oferecer o ensfno fundamental 
e méd1o, como consta no 2o. deste mesmo artigo 383. 

Somos pela rejeição da Emenda. 

CS02160-6 THEODORO MENDES PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O conteúdo do dispositivo em Questão é genérico, não se 

restringindo às Questões trabalhistas. 
Pela rejeição. 

CS02 172-0 THEODORO MENDES PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda visa a aperfeiçoar a redação do art. 7o . , II, e, 

a nosso ver, atinge o objetivo. 
Pe 1 a aprovação. 

CS02179-7 THEODORO MENDES 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda proposta não aperfeiçoa o texto existente. 
Pela rejeição. 

CS021B0-1 JOSÉ SERRA 

•••••••• PARECER 

PMDB 

PMDB 

Pretende a Emenda transformar o parágrafo 2o. do Art. 294 em 
parágrafo lo. do art. 297. alterando a remissão do item II 
para Hem IV. 
Argumenta-se Que a referência ao "item IIP constante do pa
rágrafo 2o . do Art. 294 do Anteprojeto resultou errônea. Isto 
porque o antigo item III do Art. 38 da Comissão 5 não mai's 

cor responde ao Hem III do mencionado Art. 294, mas ao pará
grafo 3o. desse mesmo artigo, Que se inspira melhor no Art. 
40 da Comissão 3 . 
Realmente, assiste razão quanto à necessidade de se corrigir 
aquela remissão imperfe1ta. Entretanto, por agora, cuidando
se de não incidir em mérito a melhor adequação redac1onal ao 
teor dos anteprojetos temát 1cos será obtida não como propõe 
a Emenda, mas pela simples corrigenda no próprio parágrafo 
2o. do Art. 294: substituindo-se, na primeira linha, a ex-
pressão "item IIP por "parágrafo 3o. •. 
Pe 1 a aprovação pare i a 1 • 

CS02181-9 JOSE SERRA PMDB 

•••••••• PARECER 
Visa a emenda aglutinar, no inciso IV do art. 297 do Antepro
jeto. cuja redação resultar1a aoerfetçoada, também a dtspost
ção era constante no parágrafo 3o. do art. 294. em consequên
cta , deveriam ser suprtm1dos não só este parágrafo, como tam
bém o tnctso V do aludido art. 297. QUe tratariam do mesmo 
assunto. 
Examinada a matéria sob o prtsma da estrita adequação redact
onal ao teor dos Anteprojetos Temáticos, é de se propor seu 
acolhimento pare tal , da \ decorrendo o seguinte: 
a) dê-se ao Hem IV do art. 297 a redação sugerida nesta e
menda, ou seja: "IV . realizar despesas ou assumir obrigações 

Que excedam os créditos orçamentários ou adtciona1s " . 
b) suprima-se o inciso V do art. 297. 
Pe 1 a aprovação pare i a 1 . 

CS02182-7 JOSÉ SERRA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

Propõe a Emenda aglutinar , num só disposttivo, (Art. 298) 
o conteúdo 1dentico que, por lapso de adequação , também cons
tou em outro (Art. 305). 

A solução redactonal suger i da parece correta. 
Pe 1 a aprovação. 

CS02183 - S JOSÉ SERRA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOS 

Pretende a Emenda, acertadamente, corrigir falha redac1o
nal ocorrida no "Caput • do Art. 293. 

Pe 1 a aprovação. 

CS02184-3 JOSÉ SERRA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda objetiva sanar lapso de redação do 2. do Art. 

291. 
A redação deste d1spostttvo sugere a hipótese de que pos

·pe 1 a aprovação. 

CS02190-B JOSE SERRA PMDB 

••••• • •• PARECER •••••••• 
A Emenda vtsa, apenas, referir, em letras mtnusculas, a 

" lei de diretrizes orçamentárias " , nos parágrafos primeiro a 
terceiro do Art. 132, à semelhança de outros dispositivos, o 
que parece prefer 1ve1. 

Pe 1 a aprovação. 

CS0219 1-6 JOSÉ SERRA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda objetiva apenas corr1g1r falha de redação no 

3. do Art. 132. 
Pe l a aprovação . 

CS02237-B JUTAHY MAGALHÃES PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda Quer suprimir a alinea d, inciso V do Art. 13, sob 

a alegação de que a matéria està melhor atendida no Art. 428 
e seus parágrafos. 

Somos pelo atend i mento, compatibilizando o d1sposit1vo c1ta
Q.o COlfl. o caput do art ;· 428 ; qUe passar'i a ter' a Se9utntê i-eda 
ção: 

~ Art. 428- A lei protegerá e estimulará a adoção e o aco
lhimento de menor , com a assistência do Poder Público • . 
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C$02242-4 MENDES THAME PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A questão semântica colocada pela emenda é, em s1, perti

nente. Deve-se levar em conta, contudo, que o termo meio am
biente. em que pese o poss\vel pleonasmo, é consagrado até o
f1c1almente no Brasil, visto que dá nome ao M1nistér1o e à 
Secretar1a incumbidos do setor. Pode-se lembrar a1nda que me
lo ambiente, como uma totalidade que abrange a natureza e 
seus recursos. ser1a distinto de ambiente, que des1gnar1a as 
condições locais dos ma1s variados t1pos (ambiente fam111ar, 
ambiente prof1ss1onal, etc). 

Pela rejeição. 

CS02243-2 MENDES THAME PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Em nenhum d1spos1t tvo do Cap\tulo ~Do Melo Ambiente- en

contram-se as expressões •proteção à ecologia~ ou "defesa da 
ecologia•. 

Pela rejeição. 

CS02249-1 MENDES THAME PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
V1sa a emenda a tornar expl \c \to no caput do art. 14, serem 
os d1re1tos ali assegurados extensivos ao servidor público. 
Consideramos que efetivamente, a não expl1c1 tação do servidor 
poderia dar margem à 1nteroretação de, em função de suposta 
espec1f1c1dade, não fazerem jus a determinados direitos de 
gozo dos demais trabalhadores. · 
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do 
art. 85 do Anteprojeto que relaciona disposições aplicáveis 
ao servidor público c1v11. A nova redação expl1c1ta serem 
seus também os dtrettos assegurados no art. 14 ao trabalhador 

Pe1a aprovação. na torm'a do art. as. 

CS02252-1 MENDES THAME PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A modificação proposta não configura, a nosso ver, adequação 
do texto, seja a outros dtspos1t1vos do Anteprojeto, seja à 
redação proveniente das Comissões. 
Pela rejeição. 

CS02254-B MENDES THAME PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A inclusão do •ambtente do trabalho•, no rol das tutelas 
abrangidas pela ação c1v11 pública promovida pelo órgão do Mi 
n1stérto Públ \co, é med1da que nos parece oportuna . Com efei
to, a função inst ttucional do • Parquet ~, na esfera de cada 
órgão, de que trata o caput do artigo 237, fica de plano, co
metida ao Mln1stér1o Público da Justiça do Trabalho, em per
feita adequação com a prec,pua mtssão m1n1ster1al . 
Se compete ao Estado controlar a qualidade do meto ambiente, 
1nclus1ve o do trabalho (art. 353. VII). nada ma1s justo do 
Que instrumentalizar o M. P. para tal mister, vla ação ctvll 
pública. 
Pela aprovação, portanto. 

CS02260-2 MENDES THAME PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Comando é uma:função administrativa apropriada á tntençào do 
dispostt tvo do Anteprojeto. 
Pela rejeição. 

CS02262-9 . MENDES THAME PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Recupera dispositivo do Anteprojeto da Ordem Social (art. 

112. alínea •c•). o d1spos1t1vo pretendido está no Cap. III, 
art. 18, inciso VIII, parcialmente atendido. 

Pela rejeição. 

CS02265-3 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 

•••••••• PARECER •••• •••• 
Propõe a transformação do Parágrafo único do Art 1go 386 em 
artigo, com alteração de mérito. O Parágrafo úntco do Artigo 
386. renumerado, receberá o número de artigo 380. Aprovada 
pare ta lmente. 

CS02274-2 LUIZ SOYER PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda visa a fundir artigos do Anteprojeto. mas englo

ba 1dé1as multo divergentes e amplas num mesmo d1spos1tivo 
constttuctonal. 

Pela rejeição. 

CS02277-7 LUIZ SOYER 

•••••••• PARECER •• •••••• 
Aperfeiçoa a redação do art. 2o., IV. 
Pe 1 a aprovação. 

CS022B7-4 CARREL BENEVIDES 

•••••••• PARECER •••••••• 
A matéria não fo1 acolhida nas Comissões Temáticas. 
Pela rejeição. 

CS02294-7 ANTONIO MARIZ 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMDB 

PMDB 

PMDB 

Pela rejeição. pelos mesii'Os motivos expostos no exame da 
emenda no. cs003Sl-9 

CS02301-3 MÃRIO LIMA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda objetiva dar à al\nea • mM do inciso IV do art. 18 do 
Anteprojeto a redação do 1nc1so II do art. 6o. do Anteprojeto 
da Comissão da Ordem Social, que assegura o princ\p1o da uni
Cidade sindical. 
A seu favor é alegada a eventual divisão das entidades sindi
cais, se perm1t 1da a pluralidade, e o consequente enfraqueci
mento de seu poder retv1nd1cat6r1o. 
Optamos pela liberdade completa de organização s1nd1cal. Con
sideraii'Os que só ao trabalhador cabe dectd1r, em cada caso, 
de sua reoresentacão oor um, dots. ou mais sindicatos por 

categoria e base ierrHottal. 
O cr1tér1o de formação de um stnd1cato por ramo de produção é 
consequênc1a dtreta do pr1nc1p1o de un1c1dade, razão pela 
qual não fot contemplado do texto. 
Pela rejeição da emenda . 

CS02302-1 FLORICENO PAIXÃO PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda oojet1va dar á allnea ~m· do tnctso IV do art. 18 do 
Anteprojeto a redação ao 1nc1so li do art. 6o. do Anteprojeto 
da Comissão da Ordem Soctal, que assegura o pr1nc1p1o da un1-
ctdade s1ndtca1. 
A seu favor é alegada a eventual divisão das entidades stndt
ca1s, se permtttda a pluralidade, e o consequente enfraqueci
mento de seu poder re1v1nd1catór1o. 
Optamos pela liberdade completa de organização s1nd1cal. Con
sideramos que só ao trabalhador cabe dec1d1r, em cada caso, 
de sua representação por um, dois, ou mais s1nd1catos por 
categoria e base terr1tot1al. 
O cr1tér1o de formação de um s1ncHcato por ramo de produção é 
consequência direta do pr1nclp1o de un1c1dade, razão oela 
qual não fo1 contemplado do texto. 
Pela rejeição da emenda. 

CS02314-5 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda corrige a amb1gu1dade da atual redação do parágrafo 
6o. do artigo 344. 
Pela aprovação. 

CS02316-1 JOFRAN FREJAT PFL 

• ••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação. em parte, nos termos do parecer à emenda nú
mero cs01271-2. 

CS02324-2 JARBAS PASSARINHO PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Acolho, nos termos do parecer à emenda no.00289-0. 
Pela aprovação. 

CS02325-1 JARBAS PASSARINHO PDS 

**'"* •••• PARECER •••••••• 
Pretende o tlustre Autor da Emenda em ep\grafe se especi-

fique serem financeiras as inst ttu1ções aludidas na al \nea 
• c • do Hem I do art. 282 . 

i: de se considerar. entretanto. que a inclusão do termp 
"financeiras• no mencionado d1spos1t1vo farta com que este 
não abrangesse a SUDAM e a SUOENE, importantes agências ofi
ciais de tomento oas regiões norte e nordeste, respect tva
mente. 

Entendemos, portanto, deve ser mantida a redação oo supra
citado otsoosittvo, porquanto alcança todos os órgãos ofici
ais de fomento, independentemente de sua natureza . 

Pela rejeição. 

CS02348-0 STELIO DIAS PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe que se acrescente no Cap\tulo dos Direttos 
Soc1a1s do Anteprojeto, prece1to que se continha no Antepro
jeto da Comissão da Ordem Soctal, de resguardo dos d1rettos 
adqutrldos dos trabalhadores, no caso da implantação de con
quistas tecnológicas e da automação. 
Como existem outras emendas que, no trato da matéria, propõem 
o restabelecimento de outro preceito complementar, relativo á 
participação dos trabalhadores nas vantagens advindas da mo
dernização tecnológica. ·consideramos mais técnico fundir as 
duas propostas em um só texto. que passará a integrar o elen
co de d1re1tos relacionados no art. 14. 
Pela aprovação da emenda, na forma actma. 

CS02393-5 MARLUCE PINTO PTB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação face ao conflito havido entre o caput e os 
dO Art. 232. 

CS02409-5 IRAPUAN COSTA JúNIOR 

•••••••• PARECER •••••••• 
Jã atendida no art. 50 do anteprojeto . 
Prejudicada. 

CS02410-9 IRAPUAN COSTA JúNIOR 

•••••••• PARECER •••• •• •• 

PMOB 

PMDB 

O Constituinte Irapuan Costa Júnior propõe que sejam 
subst i tu idos o art. 434 e parágrafos lo. e 2o. do Anteprojeto 
pelo art. 10 do Anteprojeto da Comissão Temática VI -Da Or
dem Econômica. 

A proposta objetiva perm1t1r de forma 1rrestr1ta, que 
somente as empresas nacionais desenvolvam atividades de ex
ploração de minérios e aproveitamento de energia hidráulica 
em terras ind\genas. Como a garantia da sobrevivência f\s1ca 
e cultural das populações tnd\genas só é poss1vel com a pro
teção do solo e subsolo das terras ocupadas por aquelas popu
lações. somos de parecer que a emenda deva ser rejeitada. 

CS02412-5 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Com a presente Emenda o seu \lustre autor pretende resta

belecer, com acréscimo, o 2o. do art. 6o . do Anteprojeto da 
Comissão VI - Da Ordem Econômica, o qual prece1tua qüe •as 
pequenas e microempresas não serão atingidas per normas fede
rais, estaduats e municipais que vtsam matéria de natureza 
tributária, comercial ou adm1nistrat iva, exceto quando nelas 
expressamente mencionadas, para assegurar-lhes tratamento a-

-~~· ' Na just1f1cação da Emenda, afHma-se que o d1spos1t1vo a-
cima transcr1to não coltde com o teor do art. 272 do Antepro
jeto da Comissão de Sistematização, porquanto este trata ape
nas do aspecto tributário. 

Entendemos que, em relação á matéria tributária, ver1f1ca
-se incompat1b111dade entre o d i spostttvo proposto e o refe
rido artigo 272, po1s este remete ã lei complementar o d1sct
p11namento do tratamento deferenciado rel at 1vamente à cobran
ça de impostos federais e estaduais, ou a sua não-incidência, 
enquanto a Emenda sugerida concede às pequenas e às microem
presas ampla e irrestr1ta imunidade em relação às normas fe
derais, estaduais e mun1ctpa1s que tratam não só da matéria 
tributária mas também de matéria trabalhista, previdenciária, 
comercial e administrativa. 

Desse modo, não obstante a ressalva constante do final da 
Emenda. afigura-se-nos inconveniente e mesmo temerár1a a am
pl1tude do tratamento que se propõe restabelecer em favor das 
pequenas e microempresas. po1s, se concedido. tal tratamento 
vtr1a dar-lhes vantagens que, em relação ãs demais empresas , 
apresentari am tnjust1f1cá.ve1s privilégios. 

Pela rejetção . 

l 
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CS02413-3 lRAPUA.N COSTA JúNIOR PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O texto do Anteoro"jeto representa resultado oe compat tbi-

11zação efetuada entre as conceituações de empresa nactonal 
proveniente da Comissão da Ordem Economtca e a oa referente 
ao CapHulo de Ctêncta Tecnologia. 

Nestes termos, recuperar a deftnição original oa Comissão 
Temática VI signif1car1a não apenas def1n1r sua prevalencta 
sobre outra área temática, não just1f1cável, mas também reco
locar no Anteprojeto nova necessidade de aoequação. imperti
nente num Anteprojeto resultado de uma Com\ssão de Sistemati
zação. 

Pela rejeição. 

--------------------------------------
CS02415-0 I RAPUAN COST ~-~Ú~~õ~------------ --------~;~~--------

•••••••• PARECER •••• ••• • 
O Anteprojeto já OispOe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS02416-8 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
~á~;=~~a 2~-~1spos1t1vo aprovado na Comissão VI, art. ao., pa-

Pela aprovação. 

CS02417-6 IRAPUAN COSTA JúNIOR 

•••••••• PARECER •• •••• • • 
A correção proposta pela emenda é procedente. 
Pe 1 a aprovaç:io. 

CS0241a-4 VIVALDO BARBOSA 

•••• ••• * PARECER •••••••• 

PMDB 

POT 

O Anteprojeto já dispõe f:Onven1entemente sobre a matéria ob-
jeto da Emenda. · 
Pela rejeição. 

CS02419-2 VIVALDO BARBOSA PDT 

•••••+•• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já otspõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS02421-4 VIVALDO BARBOSA PDT 

· •••• ••• * PARECER •••• ••• • 
O art. 312 refere-se a jazidas e recursos minerais e neste 
contexto é mats apropriado ut 111zar o termo solo. 
Pela rejeição. 

CS02423-1 VIVALDO BARBOSA POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
V1sa a emenda acrescentar •mtnas~. "jazidas• e •ootenc1a1s de 

energia h1dráu11ca~ ao ttem VIl do art. 4a para aoequá-lo ao 
art. 312 (or1g1nár1o do art. ao., VIII da Comissaio VI). 

Acolho, em parte. com subemenoa. nos seguintes termos: 
"VIII - Os recursos minerais do subsolo e os potenciais de 
energia h1dráu11ca•. 
Pela aprovação em parte, com subemenda. 

CS02424-9 VIVALDO BARBOSA PDT 

• • • •• • •• PARECER • •• •• * • • 
Pretende o autor seja a disposição contida no Art. 318 

transfertda para a Seção V, como Hem tv do Art. 21a. 
Procedente sua inserção no Art. 27a. ao qual se vincula. 

Entretanto, nele deve ser tnclu,do como 10., com ajustes 
reoactonats, nos termos propostos em parecer oferecido á E
menda no. 4106-2. 

Pela aprovaça.o parcial. 

CS02428-1 VIVALDO BARBOSA POT 

PARECER ••••••• • 
Pela rejeição, pelos mesmos mot tvos expostos no exame oa 
emenda no. cs0035J-9 

CS02429-0 VIVALDO BARBOSA PDT 

• ••••••• PARECER •••••••• 
Solicita o Autor a transferência do art. 263 para após o ar
tigo 278. 

Descabe sua inserção na seção V - •oas Impostos dos Munict
pios•. por não versar o d1spos1t tvo sobre impostos muntctpais 

e s1m sobre contr1Du1ções. 
Pela rejeição. 

CS02433-8 VIVALDO BARBOSA POT 

••• ••••• PARECER •••••••• 
A emenda, inelutavelmente de mérito, coltde. aoemats, com 

o princ,pto firmado no tnctso V oo art. 10 do Anteprojeto, no 
sentido de que o Brastl, em suas relações tnternacionats. 

enfat iza a nã:o ingerência nos assuntos internos de outros Es
taoos. 

Pela rejeição. 

CS02434-6 VIVALDO BARBOSA POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
o temo "j aztda • é amplo, caracterizando oepósttos naturats de 
uma ou mais substâncias útets, enquanto o termo •mtna• é me
nos genérico. caracterizando um local onde se desenvolve uma 
at tvioaoe econômica extrat tva. 
Pela rejeição. 

CS02436-2 VIVALDO BARBOSA POT 

,. ....... • PARECER • ••••••• 
A emenda oojet tva dar ã al 'nea •m• Cio inciso IV do art. ta do 
Anteprojeto a redação ao inctso tI do art. 6o. do Anteprojeto 
da Comissão oa Oroem Social, que assegura o prlnctpto da unt
ctoaoe stndtcal. 
A seu favor é alegada a eventual dtvtslo das entidades stno1-
ca1s, se permtt ida a pluraltdade, e o conseQuente enfraQueci
mento de seu poder retvtndtcat6r1o. 
Optamos pela 11beroaoe comoleta oe organtzaçlo stndtcal . eon-

stoeramos que s6 ao trabalhador cabe decidtr, em caoa caso. 
de sua representação por um, dots, ou mais stndtcatos por 
categorta e base terrttottal. 
O critério de formação de um stnotcato por ramo de produção é 
conseQuêncta otreta do prtnctpto de unictoade, razão pela 
qual não fot contemplado do texto . 
Pela rejeição da emenda. 

CS02437-1 VIVALDO BARBOSA PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda pretende extirpar do Art. 23 a expressão •adotados 
na data de promulgação oa Constituição~ . 
E afirma que a supressão tem respaldo com o Que foi estabele
cido pelo Art . 2o., parágrafo I da Comissão It. 
Julgamos. contudo. mais conveniente adotar a fórmula do Art. 
12 do Anteprojeto da Comissão I. 
Pela rejeição. 

CS02439-7 VIVALDO BARBOSA PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
O d1spos1t 1vo objeto oa proposição é esoec\fico, sendo, por
tanto, a redaça.o constante no Anteprojeto aQuela aue mantém a 
fioeltdade auanto ao mértto. 
Pela rejeição. 

CS02440-1 VIVALDO BARBOSA 

•••••••• PARECER •••• •••• 
O 01spositivo objeto oa proposição é especHtco, 
tanto, a redação constante no Anteprojeto aQuela 
ftdelidaae Quanto ao mértto. 
Pela rejeiç:io. 

CS02441-9 V I V ALDO BARBOSA 

"*•••••• PARECER •••••••• 

PDT 

senoo, por
Que mantém a 

POT 

A emenda tem oor escopo recuperar o disposto no Art., 3o. 
IV. b, do Anteprojeto da Comissão I. 

Esta Comissão optou pelo Art. 253, lo., aue delega ás 
forças Armadas a competência para atr1bu1r serviços alterna
t 1vos aos aue alegarem imperativo de consc1ênc1a para se exi
mirem ae at1vidaoes de caráter essencialmente m111tar. 

Somos po1s pela rejeição. 

CS02444-3 VIVALDO BARBOSA PDT 

•• •••••• PARECER •••• • *•* 
V1sa a emenda a acrescentar ao rol de razões pelas Quats ntn
guém será prejudicado ou pr1v1leg1ado, constante da al \nea f 
do 1nc1so III ao art . 13 ao Anteprojeto, militância sindical 
e doença. 
A enumeraçaio contida no referido art tgo não pretende esgotar 
o universo das ooss\vets razões de d1scrim1nação mas, explt 
C!tar algumas das mais relevantes. Todas as demais, Que sem 
duvtoa at 1ngem parcela mais ou menos s1gn1f1cat ivas da popu
laçaio bras1le1ra, inclusive, a nosso ver, milttãncta s1nd1cal 
e doença. acham-se abrangidas pela expressão final oa al \nea: 
• ..• ou aualquer outra condição soctal ou 1ndiv1dual". 
Pela reje1çaio da emenaa. 

CS02446-0 VIVALDO BARBOSA PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Nesta fase, cevemos ser fiel ao aue fot decidido nas Comis
sões Temáticas, podendo ser a 1dé1a oa 1nst1tu1ção de um ~Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias• reestudada na 
próxima etapa. 
Pela rejeição. 

CS02448-6 VIVALDO BARBOSA POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda v1sa a subst ttutr o art. lo. do Anteprojeto pelo 
art. lo. do Anteprojeto aa Comtssão I. 
Entendemos. contudo, Que o texto proposto melhor ttgurarta 
num preâmbulo do que no corpo da Const ttuição. 
A redação do Antep:-ojeto da Comissão II, neste assunto, pare
ceu-nos ma 1 s objetiva. 
Pela rejeição. 

CS02449-4 VIVALDO BARBOSA PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe que o tHulo do ttem IV do art. 1a. do Ante
projeto seja_ •a sind1ca11zação~ e não •o sindicato•, para 
guardar coerenc1a com a s1stemát tca adotada nos demais itens 
ao Cap\tulo IIt. do t1tulo II. 
Tem razão o proponente, porQue os ttens oaauele CapHulo re
lacionam os '"direitos e liberdades colet tvos~. o stnotcato 
n.ão é um d1re1to ou uma liberdade colettva, mas stm o órgão 
Que os materializa. O d1re1to ou a liberdade é de sind1cal1-
zação. 

Somos pe 1 a aprovação o a emenda. 

CS02450-8 VIVALDO BARBOSA PDT 

•• •••••• PARECER •••••••• 
O Anteorojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição . 

CS02453-2 VIVALDO BARBOSA POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A retirada oa expressão mencionada demandaria a reorganização 

técntca da estrutura oa Constttutção. atnaa aue parctalmen
te, o QUe não proposto na Emenda . 
Pela rejeição. 

CS02454-1 VIVALDO BARBOSA POT 

•• ••••• • PARECER •••••••• 
A escolha da denominação •ordem Econômica~ respeita tradtção 
const ttuctonal sedimentada. 
Pela rejetção. 

CS024SS-9 VIVALDO BARBOSA POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende a Emenda criar CapHulo no THulo IX. divtotoo 

em três Seções. respectivamente, "Prtnc\ptos Gerats•, "Dos 
inatos• e "Da Pessoa Portadora de Def1c1êncta". 

Em nosso entendimento, tsola r num conjunto pr6pr1o os 
Oispostt tvos referentes às minorias e aos portadores de oeft
ctêncta representa orientação que tende a fortalecer a d1s
crtmtnaçã:o de Que tats minorias são vttimas. 

Julgamos, entretanto, aue o tHulo sugerido para a Seção 
li é ma1s apropriado Que o constante do Anteprojeto. passan
do, pots, o CapHulo VIII do Titulo IX a denominar-se ·oas 
tnoios•. 

Asstm, somos pela aprovação parcial. 
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C$02456-7 VIVALDO BARBOSA PDT 

•••••••• PARECER •• •••••• 
O Anteprojeto já dtspOe convententemente sobre a matérta ob
jeto da Emenda. 
Pela rejetçJo. 

CS02458-3 VIVALDO BARBOSA POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pe 1 a aprovação conforme razOes aduz 1 das no exame da emenda 

3934-3 que tem o mesmo objet tvo. 

CS02459- 1 VIVALDO BARBOSA PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
EmbOra proceda a argumentaçlo do proponente , entenderros que 
a des1gnaçiO tradtctonal deve ser m.ant tda. 
Pela rejetçlo . 

VIVALDO BARBOSA PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
o Anteprojeto já dtspOe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda . 
Pela rejeiclo. 

CS02464-8 VIVALDO BARBOSA PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto jâ dispõe convenient emente soore a !Mtérta 
j eto da Emenda . 
Pela rejetçlo. / 

oo-

CS02469-9 IVO VANDERLINDE PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A. supresslo pretendida altera, de fato . o conteúdo espe

ctftco do capttulo . 
Pela reje1ção . 

CS02473-7 IVO VANDERLJ~OE PMOB 

•••••••• PARECER ••••• ••• 
A Emenda propõe a i ntegrac:io do •caput • !'O A.rt . 355 O Art. 
349. 
Caso fosse ace1ta a alteraç:io proposta, os parágrafos do Art . 
355 nlo f1car1am bem posicionados no Art. 349, que é a mani
festação de um d1retto . 
Pela rejeição. 

CS0247B-8 IVO VANOERLINOE 

•••••••• PARECER •••••••• 
Emenda 1dênt1ca ás de No. 899,3154 e 1427. 

PMOB 

Quer ver o 01strtto Federa l como untdade federada, tal qual 
a Comtsslo I. 
Em pareceres antertores- justificamos o nosso ponto de vtsta . 
Pela rejeição. 

CS02482-6 IVO VANDERLINOE PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A norma do art. 18, inctso VII, allnea •e•, que tnstttut co
missão de f1scalização e planejamento, formada por represen
tantes das partes interessadas , nos serviços públicos e att
vtdades essenctats executados diretamente pelo Estado ou ad
mtn1strados sob o regtme de permtss:lo ou concess:io, arrola os 
membros representantes, tnclustve o da empresa concesstoná
rta, mas esQuece o da empresa perm1ss1on~rta. 
A emenda objet tva preencher essa 1 acuna. 
Como o prece1to faz referência aos reotmes de concesslo e 
permtssJo, ocorreu realmente a omtsslo técntca, que é preciso 
reparar, fazendo referência a representantes do órgão permt
t ente e da empresa permt ss tonár ta . 
Pe 1 a aprovação da emenda. 

CS02537-7 CHAGAS RODRIGUES PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Vtsa a emenda suprtmtr o Hem 3 da al 'nea •e • inciso IV do 
Art. 13, que no entender do autor é matérta j4 dtsctplinada 
no Hem 1 da mesma al \nea. 
Entendemos tmprocedente a just1f1cacão, uma vez que a compat1 
b111zação proposta suscitaria dUvtdas quanto ao •caráter de 
censura •. 
Pela rejetçJ.o. 

-------------------------------------------------------------------------------
CSD2543-1 CID CARVALHO PMDB 

•••••••• PARECER ••• ••••• 
EmbOra a solução proposta na emenda seja de mu1to bOm senso, 

as dtsposfções do caput são 1mperattvas no senttdo de que se 
dê o acordo ou o art:lltramento, tnadntttndo alteração. 

Pela rejetcJ.o. 

---------------------------------------------------------------------
CS02544-0 SéRGIO WERNECK PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta de alteração de redação do Art. 311 altera 

substancialmente ·a conteúdo da matéria definida e aprovada no 
ãmbtto da Comtssão Temáttca, part fcularmente pela supressão 
da tncumbêncta do Estado em prover, dtreta ou 1ndtretamente, 
a prestação de serv1ços pübltcos; pela eltmtnação da necessi
dade de concorrêncta pública quando oe sua concessão ou per
missão a tercetros, e pela modtftcação dos prtnc\ptos gerais 
orientadores da let dtsctpltnadora prevtsta. 

Pela rejeição. 

------------------------------------------------------------------------------
CS02578-4 LúCIA VÂNIA PMOB 

•"'"'*"'••• PARECER •••••••• 
A e~~;p11cttação da faixa eUr 1a, sugerida pela Emenda, é 

inadequada dentro dos ltmttes estabelecidos no corpo do ar t t
go 379. 

Somos, assim, pela rejeição. 

CS02588-1 PAULO MARQUES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do Parágrafo úntco do Art 1go 386 em 
art tgo, com alteração de mér1to. O Parigrafo úntco do Arttgo 
386, renumerado, receberá o nümero de art tgo 380. Aprovada 
parctalmente . 

CS02594-6 BOSCO FRANÇA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O const1tu1nte Bosco Franca propOe a supresslo do parj

grafo 10. dO art. 434, objetivando que o art. 314 normattze , 
de forma genertca para todo o terr1tor1o nactonal, a pesquisa 
e a lavra dOs recursos mtnerats e o aproveitament o de energta 
htdraultca, através de autortzaçlo ou concesslo do Poder Pú
bltco. 

A emenda fot rejeitada, pots a exploraçlo do subsolo e o 
aprovettamento de energta htdrául1ca em terras tnd \genas 

apresentam uma espectftctdade que o parágrafo lo . do art. 434 
resguarda . 

CS0261B-7 JOSé TINOCO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
PropOe a transformação do Parágrafo úntco do Arttoo 386 em 
arttgo. 
Pela aprovaçlo . O Parágrafo úntco do Arttgo 386, renumerado , 
receberá o nú~ro de arttgo 380 . 

CS02624-1 ALUIZIO CAMPOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação em parte, nos termos da redaçlo proposta na 
subemenda ~ emenda no . 0535-o. 

CS02625-0 ALUIZIO CAMPOS 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emend~ propõe uma nova ordenação das matér1as no 
const1tuc1ona1. 
Nlo a julgamos, contudo, melhor que a estaoelectda no 
projeto . Pela rejeição. 

C$02631-4 NELSON CARNE tRO 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

texto 

Ante-

PMOB 

A pol\cta federal, nos termos do Anteprojeto, possut atr1but
ç0es espect ttcas que nlo se coadunam com a prooosta. 
Pela reje1ç:lo. 

CS0263B-1 RENATO VIANNA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O assunto tratado na emenda fica melhor situado no art . 53 . 
A supressã'o do art. 317 é complementada na emenda no . 3030. 
Pela aprovação. 

CS02645-4 RENATO VIANNA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A supress:lo proposta não cont1gura, a nosso ver. adequação do 
texto seja a outro d1spos1t tvo do Anteprojeto, seja ~ redaçlo 
proven 1 ente de a 1 guma Comissão. 
Pela rejeição. 

CS02647-1 RENATO VIANNA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Quanto á remtssão, pela prejud1c1al tdade, uma vez já corrig i
da mediante errata. No mats é de ser rejeitada porque preten
de tntroctuz1r mod1f1caç0es de mér1to. 

CSD2669- 1 MENDES BOTELHO PTB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda objetiva dar à allnea •m• do tnctso IV do art. 18 do 
Anteprojeto a redação do tnc1so II do art . 6o. · oo Anteprojeto 
da Comtssão da Ordem Soe tal, que assegura o pr1nc1pio da un1-
c1dade sindtcal. 
A seu favor é alegada a eventual dtvtsão das ent1dades s1ndt
ca1s, se perm1t tda a pluralidade . e o consequente enfraqueci
mento de seu poder retvindtcatório. 
Optamos pela liberdade completa de organtzaclo stndtcal. COn
stderamos que só ao trabalhadOr cabe dectdir, em cada caso, 
de sua representação por um, dots, ou mats sindicatos por 
categoria e base terr1tot 1al. 
O cr1térto de formação de um s1ndtcato por ramo de produção é 
consequêncta d treta do prfnc1pto de untctdade , razão pela 
qual nlo fot contemplado do texto. 
Pela rejetçao da emenda. 

CSD272D-5 JOSé FREIRE PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 

Pela rejeiç~o. nos termos do parecer oferectdo á emenda 
no . 00012-9. 

Pela rejetç:lo. 

-------------------------------------------------------------------------------
CS02725-6 PlÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT 

•••••••• PARECEJi •••••••• 
Vtsa a emenda a tornar expl \ctto no caput do art . 14, serem 
os d1re1tos ali assegurados extensivos ao serv1Cior público. 
Consideramos que efetivamente, a não expltc1taçlo oo serv idor 
poderia dar margem à interpretação oe . em função ce suposta 
espec1ftctdaae, não fazerem jus a determinados d1re1tos de 
gozo dos demats trabalhadores . 
Optamos, contudo, por sanar a omissão mediante alteração do 
art. 85 do Anteprojeto que relaciona dtspastções apltcávets 
ao servidor públtco ctvtl. A nova redaçlo expltc1ta serem 
seus também os dfrettos assegurados no art. 14 ao trabalhador 

Pela aprovação, na forma do art. 85. 

-------------------------------------------------------------------------------
CS02729-9 PL!NIO ARRUDA SAMPAIO PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A e~nda Objetiva a retirada da parte f\nal do 1nctso XXI do 
arttgo 14, que permite o trabalho a menor de 14 anos, por 
três horas dtártas. na condição de aprendiz. de maneira a 

restabelecer o texto da Comissão da Ordem Social. 
O trabalhO do menor é fato no Brast 1 e contribui para o sus
tento de parcela s1gnlf1cattva ae tam\ltas de Da1xa renda. 
Fechar os olhos a essa realidade contrtoutrta somente para 
prtvar esse trabalho de qualquer proteção legal. o pert1 1 da 
economta, e da Oistrtouição de rtqueza . do pats não poss101 11 
ta ainaa a supressão do trabalho da criança . Trata-se, portan 
to, de regulá-~o. de forma a tmpedir práticas abustvas cue 
colOQuem em rtsco o tempo necessário ã educacao e ao lazer. 

Pela rejeição da emenda. 
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CS02730-2 OLIVIO OUTRA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A alteraclo da redação proposta para o parágrafo 1o . do art. 
310 nlo traz QualQuer aperfetçoamento relat1vamente ao texto 
constante do Antepr-ojeto . 
Pela reje1çlo . 

CS02733-7 OL(VIO DUTRA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe Que se acrescente uma al 'nea ao tnctso IV do 
art. 18, do Anteprojeto, restabelecendo preceito que figurava 
na etapa anter1or, garantindo aos trabalt'ladores part1c1pação 
nas vantagens advindas da moclern1zaçlo tecnológica. 
Colh:l existem outras emendas que. no trato da ITIJtérta, propõem 
o restabelecimento de outro precetto C()q)lementar, relativo 
ao resguardo dos dtre\tos adqu1r1dos, na adoçlo de conqu1Stas 
tecno16gtcas e da automação, constderamos ma1s técnico fund1r 
as dUas propostas em um só texto, Que passará a 1ntegrar o 
elenco de dtreitos enumeradOs no art. 14 . 
Pela aprovaçlo da emenda, na forma actma . 

CS02735-3 OLIVIO DUTRA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda tem em vtsta 1nclu1r, no Hem IV 00 art. 98, as ex
pressões •e setortais• , compattbtltzando, como se tnfere do 
1tem XII ao art. 114 do Anteprojeto, o preceito sob proposta 
de modtftcação com este Ultimo, que prevê caber as Comtssões 
do Congresso Nactonal também aprectar •planos setoriats • e 
nlo só os nactonats e regtonats oe desenvolvimento , como 
redaç.io sob proposta de modtftcação aetxarta entender. 
Pe 1 a aprovação da emenda . 

CS02742-6 OL(VIO D)JTRA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta da Emenda a l tera o senttdo do dtsposittvo, pois o 
texto do Anteprojeto expltctta a regulação da reprodução e 
não aa capacidade de reproduztr. 
Pela rejetção. 

CS02745- 1 OLIVIO DUTRA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação parctal.A expressão "somente• é mutto restri -
ttva (na;o acolhtda) . A.cetta a adequação para •art . 3o7· . 

CS02748-S VIRG(LIO GUIMARÃES PT 

•••••••• PARECER ••••••• • 
A emenda vtsa substituir no Art. 13, III, • f•, a expressão 

•comportamento sexual• pela expressão •orientaçlo sexual •. 
Opinamos pelo acolhtmento . 

CS02751-S EDUARDO JORGE PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta da Emenda altera o senttdo ao dtspostt tvo, pots o 
texto do Anteprojeto expltctta a regulação da reproduçaio e 
nlo da capacidade de reproduztr . 
Pela rejetçl"o. 

CS02756-6 ANTONIO GASPAR PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
o Anteprojeto jâ dtspõe convenientemente sobre a matérta ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS02766-3 LUIZ HENRIQUE PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe o Autor a supresdío dO dtspostttvo que atrtbut ao 

órgão jurtdtco do Mtntstérto da Fazenda a representação judt
ctal da UnUo, na cobrança de crédtto trtbuU.rto e nas causas 
re f erentes ã matérta ftscal. tendo em vtsta prever o Antepro
jeto. no art . 190, a tnstitutçlo da Procurador ta-Geral da u
nUo, com cornpetêncta exclusiva para realtzar a defesa judt
ctal e extrajudtctal da União. 

A prevtslo const ttuctonal nlo obstactJltza venha a pr6prta 
Carta, em outro dtspostttvo, confertr a Orglo diverso a re
presentação da UnUo, espectftcamente no Que concerne A co
brança de créd1to trtbutárto e às causas referentes a matéria 
ftscal . 

A propósito, as dectsões dos trtbunats sObre ma.tér1a fts
cal têm, frequentemente, ev1denc1ado ser um tmperativo a 
extstêncta de um órgão técn1co-jur1dtco especH tco que defen
da os interesses da UnUo, relativamente a seus crédttos trt
butârtos e matértas correlatas . 

Inexiste o conflito, nos termos apontados na Emenda. 

Pela rejetç~o . 

CS02767-1 LUIZ HENRIQUE 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejetçlo. ~ Emenda de mértto. 

CS0280S-8 GEOVANI BORGES 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

PFL 

A opção, consoante o parecer dado á emenda número 3519-4 , 
é pelo sistema parlamentar ista , sem a f ' gura do Vtce-Prestden 
t e da Repúoltca . 

CS028 16 - 3 PA ULO SI LVA PMOB 

• •• •• • •• PARECER •••• • • • • 
Concordamos com a pontuação dO d t spostttvo e rejeit amos 4l 
reordenação de elementos e a ad tção do termo •rurats• Que 
afeta o mértto. O d 1spostttvo passa ter a seguinte redação : 

~Art 393- Constituem patrimOnto cultur al brastletro os 
bens de natureza material e tmatertal, tomaaos tndtvtdua lmen
te ou em conjunto, portadores de referência as identidades , á 
acào e á memória dos diferentes grupos e classes tomadoras da 
anciedade brast letra, at tnclutdas as formas de expresslo, os 
IJIOdos de vtver e de fazer; as criações ctenttficas . art1st1-
cas e tecnológicas ; as obras . objetos , documentos, edifica
ções. conjuntos urbanos e s1t1os de valor htst6r1co~ pa1$apls 
ttco, art,stico. arqueológico~ ecológico e c1ent1fteo. • 

Pa1a aprovação parçtaT . 

CS028 19-8 PAULO SILVA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela bOa redaçlo e técnica de elaboraclo const 1tuc1onal, res
guardado o mér1to do dtspos1t1vo. acolhemos a sugest:lio de re
tirar apenas as expressões •matertats e na:o mater1a1S • , man
tendo o restante do texto . Pela aprovação parcial da Emenda . 

CS02834- 1 FIRMO DE CASTRO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Acolho nos termos do parecer ã Emenda no. 00289-0. 

CS02836-8 F IRMO DE CASTRO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o Autor seja suprtmtdo do texto do Anteprojeto de 
COnst1tu1ção o art . 286 e seus parágrafos, por entender tra
tar-se de matéria que não deva figurar no texto const1tuc1o
nal. 
Por envolver exame de mérito, descaoe a alteração proposta 
na corrente fase do processo constituinte. 
Pela rejeição. 

CS02837-6 FIRMO DE CASTRO PMDB 

PARECER •••••••• 
Pela aprovação, nos termos do parecer a emenda no. 

00289-0 . 

CS02890-2 BRANDÃO MONTEIRO PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A redação proposta pela presente emenda traz, de tntcto, u-

ntformtzação do 2o. do Art. 307 com seu próprio caput, quan 
do suprtme a expressao ~controle • . 

Porém, na ampliação dos est 1mulos a serem atributdos 
empresa nactonal , deftntda nos tncenttvos incorporados ao 
texto e na supressão da expressão •em igualdades de condt-
çOes • . a emenda mod1ftca mér1to aprovado na Com1ssJo Temã-
t tca . 

CS02901- 1 MÁRIO MAIA PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A redação sugerida no art. 485 não encontra respaldo nas dts
pos t ções aprovadas nas ComtssOes Temáticas. 
Pe l a rejetçlo . 

CS029 15-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
o assunto. uma vez nlo abordado nas Comtssoes Temãttcas de mo 
do expl 1c1to, ftcara a cargo da legislação ordtnárta, caso se 
ja aprovado o Anteprojeto. 
Pela rejetçlo. 

CS02920-8 NELSON WEDEK IN PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A tradtção constttuctonal bras t letra . em todos os ca 

sos em Que poderá haver dtsputa de dom1nto entre unidades fe 
derattvas. é no senttdo de atrtbutr a proprtedaoe ã UnUo , 
portsso Que estranha ao texto constttucional a ftgura do con
dom1nto. 

CS02946- 1 ;.:/' MARIA DE LOURDES ABADIA PFL 

•••• •••• PARECER •••••••• 
A proposta visa recuperar a redação ortgtnal do Hem XIII do 
art. Bo. da Comtsslo II, incorporando-a no ttem XIII do art . 
49. Pela aprovação, em parte nos termos do parecer à emenda 
n . 2146-1 . 

CS02947-0 IVO CERS0SIMO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda vtsa a substttutr o Preâmbulo do Re l ator pelos Artt 
gos 1o . e 2o . do Anteprojeto da Comtssão I , da Soberania e 
dos Ot rettos e Garanttas do Homem e da Mulher. 
A nosso ver tal substttu t ção não é aconselháve l. 
Pela rejetçlo . 

---------;;~~;9~9=6---------~~~-cE~~õ~~;;,õ--------------------------~;;o;--------

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda tem erro de lógtca . certamente por defeito de reda

ção, de modo que não pode ser considerada. Pela prejud 1cta11-
dade . 

CS029SO-O IVO CERS0SIMO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe o nobre Const ttutnte sejam deixados na competência 

CS029SO-O I VO CERS0SI MO PMOB 

dos Mun t ctp tos , como proposto pe l a Comi ssão II, o Impost o Ter 
r ttorta l Rur a l e o Imposto Sobr e Serv iços . 

Di scor da de sua t nc lusão na competência esta~ua l como f et 
t o pelo An t eproj~to , porque entende Que o acrésctmo da compe
tênc t a trtbutârt a aos Muntc t ptos concorreria para li v rá-los 
da fa l êncta . 

Ora , at ua lmente os Mun t c 1ptos f tcam com t oda a rece tt a do 
Imposto Terr ttor t al Rur al, ass tm como ao Imposto Sobr e Servi
ços, e nem por 1sto chegaram a ev itar a bancarrota . 

Por outro lado , são consi deráve i s os recursos mun t ctpai s 
provenientes de transferênci as e partilhas de impostos na 
forma do Que está previsto no Ant eproj et o da Cocnt ssão •v•, 
acol h i do pel a Comt ssa:o de Si stemat tzação . Pode- se aft r mar com 
segur ança que a perda do Imposto Terrttort a l e do Imposto So
bre Servtços estA plenamente compensada no Anteprojeto. 

Pe la rej eição. 

CS02956-9 AECIO NEVES PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda pretende tornar obrtgarórto o alistamento e o voto 
dos menores de aezotto anos. stmplemente mudando, na a11nea 
" b " do t rctso I do ar t. 28 , o nú!Miro •oezotto• para •dezes
sets •. Embora ponderáveis as razOes do proponente, temos como 
tnócua a tnc l usào dessa obrtgator1edade. pots não haveria co
mo cobrar, na prática, o descu110r1mento da obrtgaçlo. 
Pela rejetçSo. 
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CS029SB-S AÉCIO NEVES PMOB 

•••• •••• PARECER •••• •••• 
V1sa a emenda a tornar exp11c1to no caput do art. 14, serem 
os d1re1tos a11 assegurados extensivos ao servidor púb11co. 
Constaeramos que efetivamente, a não exp11c1tação do servtdor 
poderia dar margem a interpretação de, em função de suposta 
espec1f1ctdade, na.o fazerem jus a determinados d1re1tos de 
gozo dos demais trabalhadores. 
Optamos. contudo, por sanar a omtssão med1ante alteração do 
art. 85 do Anteprojeto que relac1ona d1spostções ap11cáve1s 
ao serv1dor público c1v11. A nova redação exp11c1ta serem 
seus também os d1r~1tos assegurados no art. 14 ao trabalhador 

Pela aprovação, na forma do art. 85. 

CS02959-3 AÉCIO NEVES PMDB 

••••••• • PARECER •·•••••• 
De fato, de reconhecer é uma superposição de mandamentos em 
que o comando constante do caput basta á contemplação da hi
pótese vent tlada no parágrafo 2o. cuja supressão é sugerida. 
Além do mats, a referênc1a nesse parágrafo a sociedade de 
econom1a m1sta. quando se trata de uma seção que trata •aos 
servidores públicos civis", é inapropriada. 
Pela aprovação da emenda e pelo que o parágrafo 3o. do artigo 
passará a f 1gurar como parágrafo 2o. 

CS03008-7 ULDURICO PINTO PMOB 

••••••• • PARECER •••••••• 
A dup11c1dade apontada é pertinente, optando-se pela supres
são do 1nc1so I. do Art. 50. dada a aportunidade de, ass1m, 
obter melhor ordenamento no próprio CapHulo II do THulo IV, 
e11m1nando arttgo desnecessário. 
Pela aprovação. 

CS03010-9 ULDURICD PINTO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda visa dar nova redação ao d1spos1t1vo c1tado. 

texto ortgtnal não tnclu1 as expressões c1tadas. porém as a
tende de forma abrangente. 

Entendemos, po1s. que a emenda está prejudicada. 

C$03011-7 ULDURICO PINTO PMOB 

•• • ••• •• PARECER * ••••••• 
A proposta extrapola os objet 1vos do Anteprojeto e a maté 

rta constttuctonal. 
Pela rejeição. 

CS03030-3 RENATO VIANNA PMDB 

* ••• • ••• PARECER •••••••• 
O assunto fica melhor sttuado no art. 62. A supressão do art. 
317 é complementada na emenda no. 2638-1. 

CS03069-9 FARABULINI JúNIOR 

•••••••• PARECER •• ••• ••• 
Prejudicada pela aprovação da Emenda 4790-7. 
Pela prejudtcialtdade. 

CS03077-0 FARABULINI JúNIOR 

• •••• * •• PARECER • ••••••• 

PTB 

PTB 

vtsa a Emenda a suprtmtr a al\nea ·r·. tnciso II do Art.2B, 
do Anteprojeto de Const1tutção, que trata de elegibilidade de 
milHares. 

O texto é ortginãr1o do Art. 4o., tnctso IV lo. do Ante-
projeto da Comissão IV e CQIT'() tal fo1 mantido no Cap\tulo re
ferente aos d1rettos pol\t1cos para efetto de compat1b111za-

çãt pots, 1noportuna a supressão. 
Pela rejetção. 

CS0308B-S FARABULINI JúNIOR PTB 

••••••• • PARECER •••••••• 
Vtsa a Emenda a suprimir a altnea •f•, tnctso II do Art.28, 

do Anteprojeto de Const1tutção , que trata de elegibilidade de 
m111tares. 

O texto é or1ginAr1o do Art. 4o . , 1nc1so IV lo. do Ante-
projeto da Comtssão IV e como tal fot mantido no Cap\tulo re
ferente aos dire1tos po11t1cos para efeito de compatibil1za
ção. 

~. po1s. inoportuna a supressão. 
Pela rejeição. 

CS03101-6 RENATO VI ANNA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda altnha sequênc1a de alterações que. algumas tn

tegralmente. outras de maneira parcial, colabOram para dar 
ma1or organ1c1dade ao texto. 

Ela é, assim, acolhida parcialmente. na forma seguinte: 
1) - supressa.o da expressão •de usinas nuleares• na al 1-

nea b, do 1nc1so VIII do Art. 18. 
2) - inclusão da altnea zz. no Art. 49. XIX, como segue: 

·zz) at tvtdades nucleares • 
3) - inclusão de tnctso XX, no Art. 49, com a seguinte 

redação: 
Explorar os servtços e instalação nucleares de qualquer 

natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa. a la
vra, o enrtquectmento, a industrialização e o comércto de 
mtnér1os nucleares e seus dertvados, atendidos os seguintes 
requtsttos: 

a) TOda at1v1dade nuclear·. em terrtt6rto nacional, somen
te serà admHtda para ftns oac,ficos. mediante aprovação do 
Congresso Nac1onal. 

b) Sob regtme de concessão ou permissão é autor1zada a 
uttltzação de raototsótopos para a pesqutsa e uso med1cinats, 
agr,colas. industriais e atividades análogas. 

c) A responsab1 11dade por danos decorrentes da at 1v1da:::le 
nuclear independe da ex1stênc1a de culoa. vedando-se Qualquer 
11mttacão relativa aos valores indenizatórios. 

d) A instalação ou amoliacão de centrais termonucleares 
e de depósitos dejetos nucleares dependem de prévia autor i za
ção do Congresso Nacional . 

4)- lnclus:lo, no f1nat do Art. 415, da expresslo: • res
salvaoo o disposto no Art. 49, 1nc1so XIX, zz. 

S)- A altnea b do Art. 416 passa a ter a segutnte reda
ção: 

•b - A instalação ou amp11ação de centrats h1droelétr1-
cas, termoelétrtcas e de tndústrtas de alto potencial polut
dor. 

6) Em consequênc1a suprimam-se o 1nc1so IIJ do Art. 46; 
a al,nea e do tnctso XI do Art. 49; o Art. 417 e seus parágra 
tos. 

Pe2 a aprovação pare 1 a 1 • 

C$03102-4 AOEMl R ANDRADE PMOB 

PARECER ••••• ••• 
Pela aprovação. nos termos ao parecer a emenda no. 

00289-0. 

C$03104-1 ADEMIR ANDRADE PMDB 

••• •••• • PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dispõe convententemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela reje1ção. 

CS03106-7 AOEMI R ANDRADE PMDB 

PARECER ••• ••••• 
Pe 1 a aprovaç5o, nos termos do parecer emenda no. 

00289-0. 

CS03107-S ADEMIR ANDRADE PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda em questao pretende aprimorar a redação do parágrafo 
único do artigo 289. 
A redação proposta, no entanto, a par de supr1m1r a referên
c1a ao 01str1to federal, determtna o depósito das d1spon1b111 
dades de catxa dos órgãos ou entidades do POder Público Fede
ral , Estadual ou Muntc1pal em •tnst1tuições f1nancetras oft
ctats respectivas ás suas áreas geográftcas•, criando cond1-
ção não prevista no texto que se pretende alterar. 
Assim, por se refertr ao mérito do d1spostt ivo. somos pela 
reje1ção da Emenda. 

CS03118-1 JOSÉ SERRA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Realmente, é dtspensável o parágrafo so. do art. 65. diante 
dos arts. 265 e 277 do Anteprojeto. 
Pe 1 a aprovação. 

CS03119-9 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB 

••• ••••• PARECER •••••••• 
Pretende o Autor sejam tnclu\dos no Anteprojeto de Const1-

tu1ção, nas DtspostçOes Trans1tórtas, os arts. 25 e 26 do An
teprojeto da Comissão v. que disoõem sobre a criação do Fundo 
de Descentralização. const1tu\do pelo produto da arrecadação 
da contr1butç:lo para o FJNSOCIAL e outros recursos que lhe 
forem dest 1nados pela UnUo. Relativamente a essa contribui
ção, prevê-se deva a mesma ser gradualmente extinta, á 
razão de um quinto por ano. 

Os dispositivos colidem com o Art. 494 do Anteprojeto que 
dispõe passarem tocas as contrtbutções soctais existentes na 
data da promulgação da Carta a integrar o fundo Nacional de 
Segurtdade Soctal, confirmandO, portanto, sua manutenção, ao 
mesmo tempo em que lhe dá destinação espec\ftca, diversa da 
pretendida no Anteprojeto da Comtssão V. 

Isto posto. entenderros não devem ser incorporados ao texto 
do Anteprojeto os d1spos1t1vos menc1onados. 

Pela reje1ção. 

CS03127-0 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 

••• ••••• PARECER ••• ••••• 
A Emenda visa a supr 1m1r o Art. 4o., semelhante ao Art. 47. 
Tem procedência e a alteração não altera a substância do An
teprojeto. 
Pela aprovação. 

C$03128-8 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 

• •••• •• • PARECER • ••••••• 
A Emenda v1sa a suprtmtr o Art. 6o. do Anteprojeto. 
Alega opçao do Relator entre as Comissões I e II. que trata -
vam do assunto. 
Julgamos correta a opção, que fizemos. 
Pela rejetcao. 

C$03138-S MENDONÇA DE MORAIS 

••• • ••• • PARECER •••••••• 

PMDB 

O Anteprojeto da Const1tutcão não prevê no Poder Executivo a 
figura do V1ce-Presidente da Repltbl ica. Por essa razão. a e
menda em causa quer suprtmtr do Art. 28 , li ,al tneas •c e •d• 
as referências ao Vice-Presidente da Repúbl tca al1 cont tdas, 
compatibtltzando o texto com os Arts. 155/161. 
Pe 1 a aprovaçiJío. 

CS03140-7 MENDONÇA DE MORA I S PMOB 

••••••"'* PARECER •••••••• 
A norma do art. 18, tnctsoVII. al\nea •e•, que tnst\tut co
missão de flscaltzação e planejamento, formada por represen
tantes das partes interessadas, nos servtços públicos e att
vtdades essenc1a1s executados diretamente pelo Estado ou ad
ministrados sob o regtme de permissão ou concessão, arrola os 
membros representantes, tnclustve o da empresa concesstoná
rta, mas esquece o da empresa perm1ssionárta. 
A emenda objettva preencher essa lacuna. 
Como o prece1to faz referêncta aos regtmes de concessão e 
perm1ssão, ocorreu realmente a omiss~o técnica, que é preciso 

~:~:;a; • d~a~~~~~s~e~:~!~~~~o~á~~~~esentantes do órgão permt-
Pe la aprovação da emenda. 

-------------------------------------------------------------------------------
CS03142-3 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o autor substttutr, no caput do Art 32 a ex-

pressão "princ\ptos fundamentats da nação • oÕr Prtnc,ptos 
fundamentats do Estado de D1re1to, sob a a l egação de Que Na
ção, no caso, •é definição meramente sociol6gtca. 

Entenoemos que o ilustre autor não traz à presente fase oa 
Constituinte contribuição substantiva, devendo voltar,queren
oo, na fase apropriada. 

Pela reje i ção. 

-------------------------------------------------------------------------------
CS03154-7 MENDONÇA DE MORAIS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda é idêntica à de No . 899 . 
~~~~=d~u~e~e~~~~são I se referiu ao Distrito da Capttal como 

O parecer dado à emenda 899 se ap11ca no caso. 
Pela rejeição . 

_J _ 
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CS03161-0 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A E:menda é oerttnente, pots a plen1tude da autonomia do Munt
ctp~o- como proposta - coltde com a hterarquta federtttva. 
Também por razões expostas na menda no. cs00882-1. 
Pela aprovação . 

CS03172-5 MENDONÇA DE MORAIS PMOB 

•• ••• ••• PARECER •••••• •• 
A redação proposta, apesar de ma1s stntét1ca, não contempla 
todos a part1culartzação orev1sta no Hem IV do art. 72. 
Pela rejeição. 

CS03195-4 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda propõe a 1 ntegração do •caput • do Art. 355 do Art. 
349 . 
Caso fosse ace1ta a ai ter ação proposta, os parágrafos do Art. 
355 não f!cartam oem postc1onados no Art. 349. que é a mani
festação de um d1re1to. 
Pela rejeição. 

CS03204-7 MENDONÇA DE MORAIS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Alega o nobre ConstHu1nte que ex1ste 1ncompat1b111dade 

entre o 1tem 1 ao art1go 270 e a a11nea ·o· do 1tem IV do ar
tigo 13. 

O prtmetro d1spos1tlvo estaria a embaraçar o tráfego de 
pessoas e bens por meto de taxas, o que é prolbido pelo se
gundo. 

Ora, os vários d1spos1t1vos const1tuc1ona1s têm a mesma 
hierarquia e, portan,.to, na sua 1nterpretaç3.o há de part 1r-se 
do pressuposto de qlle eles se haroon1zam e não de que estejam 
em conflito. já que neste caso não se saoer1a qual deles 
ser1a o prevalecente. 

A emenda focaliza uma hipótese em que ae um lado está a 
compensação do servtço oúti11co oferecido pelo Muntc,pto, por
tanto a regra de não locupletar-se o part 1cular Indevidamen
te; e, de outro lado, está a necessidade de preservar a 110er 
daoe de ir e vtr. Para conctltar as duas normas. ambas neces
sárias. o Const1tu1nte as er1ge ao n'vel const1tuc1onal, dan
do guarida simultânea a ambos os valores. 

A nosso ver, portanto, não há conflito mas, stm, comple
mentação. 

Pela rejetçã.o. 

CS03226-4 CARLOS MOSCONI PM06 

•••••••• PARECER 
A redação proposta corrige a remissão conttda no d1sposttivo. 
Pela aprovação. 

CS03254-3 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 

•••••• •• PARECER •••••••• 
Propõe a uniformização de linguagem. Onde se lê •rad1ofu

são•. leia-se •rad1od1fusão de som e imagem•. 
Os te riTOs são ut 111 zados de conformidade com a conven1 ên-

c1a de clareza, razão porque a padronização- que sempre se 
busca-. no caso. não fot considerada desejável. 

CS03260-6 BONIFÂCIO DE ANDRADA PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do Parágrafo úntco do Artigo 386 em 
arttgo, com alteração de mértto. O Parágrafo úntco do Artigo 
386, renumerado, receberá o número de artigo 380. Aprovada 
parcialmente . 

CS03267-5 MOEMA SÃO THIAGO PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta da Emenda altera o sentido do d1spos1ttvo , pots o 
texto do Anteprojeto expl1c1ta a regulação da reprodução e 
não da capacidade de reproduzir. 
Pela rejetçlo. 

CS03262-9 JOS~ FERNANDES PDT 

••• ••••• PARECER •••••••• 
A emenda pretende supr1m1r d1sposttivo de incontestável al-
cance soctal e moral, pots o art . 366 visa a estancar a san
gria de recursos públtcos decorrente da falta de crttérto de 
prioridade na formulação da pol H tca soc1al no campo da pro
teção previdenc1ária. 
Pela rejeição. 

CS03283-7 JOSé FERNANDES PDT 

•• •••••• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do parágrafo úntco do art \go 386 em 
art tgo. 
Pela aprovação . O parágrafo úntco do art1go 386, renumerado, 
receberá o número de art 1go 380. 

CS03268-B JOS~ FERNANDES PDT 

•••••• •• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do Parágrafo ún1co do Art tgo 386 em 
artigo, com alteração de mértto. O Parágrafo ún1co do Artigo 
386, renumerado, receberá o nUmero de art1go 380. Aprovada 
parcialmente. 

CS03299-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 

••••• ••• PARECER •••••••• 
Pretende o noore Const ttu1nte que o Anteprojeto absorva no 

1tem IIl de seu artigo 271 não apenas parte mas, stm. os ter
mos integrais do art tgo So. do trabalho da Comtssão da Orga
nização do Estado. 

E~r. suma, contesta o pooer da Comissão de S1stemat1zação de 
fazer cortes parctals no texto de d1spos1ttvos dos Anteproje
tos das ComissOes. 

No caso concreto. fot cortada a expressão ·sem compensação 
correspondel"te•, a aual nã.o tem senttdo def1n1oo, pOdenoo 
signif icar Qualquer coisa a t\tulo de retribuição pela perda 
de ICM. 

Ademats, há a necess1dade de compattb111zar o dtspostttvo 
com a ltnha segutda pela Comtssão •v•, a qual optou por não 
perm1t1r Que a UnUo decretasse tsenção de tmpostos estaduats 
e muntctpats, pots que n~o reproduztu o dtsposlttvo da atual 
Const 1 tu1ç3:o Que perm1te tal tsenção. 

A Comtssao de S1stemat tzaç:io segu1u o pensamento da Comts
sao •v•, detxando expl tc1ta a pro1b1çlo. 

Pela rejetção. 

CS03300-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 

•••••••• PARECER •••••• •• 
Pretende o Autor seja 1nclu1do no Anteprojeto da Const1-

tutção, nas 01spos1ções Transitórias, o art. 26 do Anteproje
to da Com1sdo V, que dispõe sobre a criação do Fundo de Des
centraltzação, constltu\do pelo produto da arrecadação da 
contribuição para o FINSOCIAL e outros recursos que lhe forem 
dest \nados pela UnUo. 

O dispos1t1vo co11de com o art. 494 do Anteprojeto que 
d1sp0e passarem tOdas as contrtou1ç0es soc 1a1 s existentes na 
data da promulgação da Carta a Integrar o Fundo Nacional de 
Seguridade Soc1al, conferindo-lhe, portanto, destinação espe
c1f'1ca, diversa da pretendida no Anteprojeto da Comtssaio V. 

Isto posto, entendeoos não deva ser Incorporado ao texto. 
Pela rejeição. 

CS03301-9 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Acolho a emenda nos teroos do parecer à emenda nos. 3118-1 
Pela aprovaça.o. 

CS03302-7 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o Autor sejam 1nclu1dos no Anteprojeto de COnst 1-

tutção, nas D1spos1ções Transitórias. d1spos1t1vo do Antepro
jeto da Comissão v, Que d1spôe destinar-se o produto da arre
cadação da contr1bu1ção para o FINSOCIAL ao custeio da des
centralização de encargos da União. Relativamente a essa con
tr1bu1ção, prevê-se deva a mesma ser gradualmente ext1nta, à 
razão de um quinto por ano . 

O d1sposit1vo colide com o prece1to 1nser1do no Anteproje
to que dispõe passarem tOdas as contribuições sociais exis
tentes na data da promulgação da Carta a Integrar o Fundo Na
cional oe Seguridade Social, confirmando, portanto, sua manu
tenção, ao mesoo tempo em que lhe dá destinação espectf tca. 

Isto posto, entendeoos não devam ser incorporados ao texto 
do Anteprojeto os dlspos\t I vos mencionados. 

Pela rejeição. 

CS03304-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 

•• •••••• PARECER •••••••• 
Propõe a transformação do Parágrafo úntco do Arttgo 386 em 
arttgo. 
Pela aprovaç:lo. O parágrafo úntco do art lgo 386, renumerado, 
receberá o número de art 1go 380. 

CS033 13-2 WALDECK ORNELAS PFL 

•••••••• PARECER •••••• * • 
A alteração proposta descaracterizar ta o cap\tulo, por tornar 

seu t \tu lo mutto genérico. 
Pela rejeição. 

CS03316-7 ALOYSIO CHAVES PFL 

•••••••• PARECER ••••••• * 
A Emenda em questão pretende aprimorar a redação do parágrafo 
úntco do artigo 289. 
A redação oroposta, no entanto, a par de suprimir a referên
cia ao D1str1to Federal, determtna o aepós1to das dUpontbi 11 
Oades de ca1xa dos órgãos ou entidades do Poder Público Fede
ral, Estadual ou Mun1ctpa1 em •tnst1tu1ções ftnancetras of1-
cta1s respectivas às suas ãreas geográftcas •, crtanoo condi
ção nlo prevista no texto que se pretende alterar . 
Asstm, por se referir ao mér1to do d1spos1ttvo, somos pela 
rejeição da Emenda. 

CS03316-3 ALOYSIO CHAVES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A redação sugerida para o Art. 468 é 1nte1ramente proce

dente. 
Pela aprovaça:o. 

CS03322- 1 ALOYSIO CHAVES PFL 

PARECER •••••••• 
Pela aprovação, nos termos do parecer :manda no . 

00269-0. 

CS03323-0 ALOYSIO CHAVES PFL 

•••••••• PARECER •• .. ••••• 
Pretende o ilustre Autor da Emenda em ep\grate se especi-

fique serem f\nancetras as 1nst1tu1ç0es aludidas na al \nea 
•c• do Hem I do art. 282. 

ê. de se considerar, entretanto, que a inclusão do termo 
•ftnance1ras• no mencionado dispos1t1vo farta com que este 
na.o abrangesse a SUDAM e a SUDENE, importantes agências of1-
cia1s de fomento das regtões norte e nordeste, resoecttvamen
te. 

Entendeoos. portanto, deve ser mant 1da a redação do supra
citado d1spos1tivo, porquanto alcança tOdos os órgãos of1c1-
als de fomento, independentemente de sua natureza. 

Pela rejeição. 

CS03324-6 ALOYSIO CHAVES PFL 

PARECER • ••••••• 
Para aprovação. nos termos do parecer à emenda no . 

00269-0. 
Pe 1 a aprovação. 

CS03335-3 ALFREDO CAMPOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Procede a transposição do conteúdo do art. 57 para o Cap\tulo 
IV do T\tulo V. para melhor . 
Pela aprovação, em parte, com subemenda: 
"Desloque-se o conteúdo do art. 57. 

CS03336-6 ALFREDO CAMPOS PMDB 

••••••• • PARECER ,.,.•••• • •• 
A referêncta ao art. 157 jà consta da errata publicada { arti 
go 56). 
Pela prejudicial Idade. 
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-------------------------------------------------------------------------------
C$03340-0 ALFREOÔ CAMPOS PMOB 

• ••••••• PARECER ••• ••••• 
O caráter suplet tvo previsto no mesmo 1nc1so a que se pr eten
de acrescer jâ atende a pretençlo da emenda. Além d1Sso , é 
bâstco no concetto de h1erarquta das lets , que as mun1c1pa1s 
respettem as federais e as estaduais . 
Pela rejetçJo . 

CS03341-8 ALFREDO CAMPOS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
É procedente a transposição do conteUdo dO art . 57 para o Ca
p\tulo IV do T\tulo v. para melhor organicidade do texto . A
t ende-se, também. às emendas Nos . 5520 e 3335-3. 
Pe 1 a aprovação . 

CS03344-2 ALFREDO CAMPOS PMDB 

•• • ••••• PARECER •••••••• 
Pel a aprovação em parte. com a redação proposta na subemenda 
á emenda no. 0535-0. 

CS03345-1 ALFREDO CAMPOS PMOB 

••• ••••• PARECER •••••••• 
A respeito à let federal_decorre da própria estrutura do an
teprojeto . 
Pela rejetção . 

CS03346-9 ALFREDO CAMPOS PMDB 

•• • ••••• PARECER ••••• ••• 
Neste. como em outros casos constantes do Anteprojeto , a re
ferência a •Let Complementar• especHtca fo1 ut11izada justa
mente para evttar dúvidas sobre a competência para legis l ar . 
Pela rejeição . 1 

CS03348-S ALFREDO CAMPOS PMDB 

PARECER ••••• ••• 
A expressão deve ser mant tda exatamente para não dar margem 
a dúvidas em futuras interpretações. 
Pela rejeição . 

CS03352-3 ALFREDO CAMPOS PMOB 

••• ••••• PARECER ••• ••••• 
A Emenda aperfeiçoa e corrtge o art . 2 1 dO anteprojeto . 
Pela aprovação . 

CS033SS-8 ALFREDO CAMPOS 

•••••••• PARECER •••••••• 
A supressão requerida pode gerar düvtdas. 
Pela rejeição . 

CS03359- 1 ALFREDO CAMPOS 

•••••••• PARECER ••• • •••• 
Já atendida na • errata • (art . 57 ). 
Pela prejudictaltdade. 

PMDB 

PMDB 

-----------------------------------------,--------------------------------------
CS03360-4 ALFREDO CAMPOS PMDB 

•• •••••• PARECER *""' ••••• 
O cap1tulo contém apenas dois artigos, não se fazendo neces
sá.rta sua separação em dot s cap1tulos . 
Pela rejeiçlo. 

CS03362- 1 ALFREDO CAMPOS PMOB 

••• ••••• PARECER •••••••• 
A Emenda vtsa a suprimir a expressão •mar patrtmontal • . Que 
figura no Art . 48, VI. do Anteprojeto, de modo 1mpr6pr1o , ao 
lado de "mar territorial• . 
Na verdade, o moderno di ret to convenc1ona 1 do mar refere-se 
a mar terr1torta1 e a Emenda tem procedênc i a e pode ser aco
lhtda à vista da sugestão ortunda do 1nc1so V , do art i go sem 
número. do Anteprojeto da Comtssao IV. 
Pela aprovação . 

CS03366-3 ALFREDO CAMPOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A expressão •orçamento da unuo• cont 1da na al tnea • c • , I 

do Art . 13 deve ser subst1tutda pela expressão •orçamentos 
pUblicas•. como quer a emenda . 

o pleito é procedente , tendo em vtsta que a al \nea se re
fere à anterior , que 1dent1t1ca como dtrettos 1nd1vtduats tn
v1oláve1s ttens como : alimentação . transporte colet tvo , edu
cação etc . Que nlo são necessariamente encargos da UnUo. 

A adequação técnica se faz necessária. pelo Que somos pelo 
acolhimento da emenda . 

CS0336B-O ALFREDO CAMPOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe a subst 1tu1ção da expressão •prevtdêncta so
cta J• , no tnc1so IV do art . 14 , do Anteprojeto , por •seguri
dade soc1a1 •, objet tvando compat 1b111zaçào com a termtnologta 
empregada em outros pontos dele . 

Não cabe a subst1tutção, porque a parcela do saUrto m\n1mo 
que se objetivou cobrir foi a contribuição prev1denctãr1a . A 
expressão ·seguridade social " seria 1mpr6pr1a por ser mu1to 
mais abrangente do que a simples contrtbu1ção prevtdencUrta . 
Somos pela rej e 1 ção da emenda . 

CS03369-8 ALFREDO CAMPOS PMOB 

••• ••••• PARECER •••••••• 
No Hem I V do art 18. sob o tHulo • O sindicato• , há uma se
Quência de normas autônomas relactonaoas por meto de a11neas . 
Mas acontece que a norma da a l tnea •o • não é autOnoma. mas a
penas comp t ementa a da al tnea ·n•. Se essas dHerentes normas 
sobre uma só matéria , esttvessem ordenadas por arttgos, ser1a 
o caso de colocar a norma da ai tnea •o • como um parágrafo ú
ntco da norma da al tnea •n•. 
Como isso é tnviâvel , no caso e a seQuência deverá continuar 
sob a forma de al tneas, realmente é necessário, na norma da 
al 'inea •o· , fazer referência à antertor, desde que é comple
mentar dela, ou ent:lio tncorporá-la ao texto da altnea •n• . 

Tr a t ando-se de aaequação técn i ca indispensável , somos pe l a a
provação da emenaa. o;>erando-se a 1ncorporação referida 
atrãs . 

CS03370- 1 ALFREDO CAMPOS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Na emenda no . cs03360-4 já expressamos nossa optnta.o a res
peito . 
Pela rejeição . 

CS033B2-S ALFREDO CAMPOS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Aprovada parcialmente. nos termos da emenda cs03101-6 . 

CS03387-6 ALFREDO CAMPOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O propóstto da Emenda é compatibilizar o disposto no ttem 

li do Art . 183 do Anteprojeto com a precettuação constante no 
lo . do Art. 169 do mesmo repertór1o, que prevê a apresenta

ção do programa perante o CONGRESSO NACIONAL. Correta a pro
posta, é de ser aprovada. 
Pe 1 a aprovação da Emenda. 

CS03402-3 ALFREDO CAMPOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Trata-se de Emenda de redação e que, sem düv1da , melhora 

o enunciado. De tato, tnaproprtada a remissão fetta ao pará
grafo 1o. do Art . 169 , que nada tem a ver com o procedimento 
a que se refere o Art . 172. De outra parte , a eltmtnação. no 
texto das expressões •no enunciado• e •desta Const 1tuição• é 
devtda : a primeira por redundância e , a segunda , por desne
cessárta . Como, de outra parte, a remtssão para ser precisa, 
é de ser fe1ta ao caput do art . 169. ace1ta-se a Emenda em 
parte, para substituir a referência ao parágrafo pela menção 
ao caput . 

Pela aprovação em parte, com o acréscimo da expressão 
• caput• ao final do enunciado sugerido na Emenda como Art. 
172, e subst1tutção do conectivo •e• por •ou • . 

CS03403- 1 ALFREDO CAMPOS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Atendida na redação proposta com a Emenda n . 1696-3 . 
Pela aprovaç~o. 

CS03404-0 ALFREDO CAMPOS PMDB 

•• •••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição . Ao invés de nova redação melhor será supr 1m1r 
dispos1t1vo conforme proposto na Emenda No . 4459-2 . 

CS03406-6 ALFREDO CAMPOS PMDB 

•••••••• PARECER • ••••••• 
Atendida nos termos em que justtftcado no Parecer às Emen 

das nos. 4527-1, .c!571-8 e 5072-0. 
Pe 1 a aprovação. 

CS03412-1 ALFREDO CAMPOS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Altera o termo • liberdade de imprensa • para • 1 iberdade de 

expressao •. 
Ressalva o disposto nas altneas •o• do inctso IV e •a • do 

tnctso VI, e parágrafo único do art. 409 ( 1nex1stente). 
A presente emenda integra a ~ 11 berdade"' pretendida com as 

diversas restr1ç0es e responsab111dades dela decorrentes . 
Quanto ao termo •11 berdaoe de expressão • . a Hera ele o 

conceito oe " liberdade de imprensa•, que se refere ao 
profissiona l de comunicação. mas nlo ao ctdad:lio . Ass1m , o ter 
mo • l t berdaoe de expressao • franquearia, de forma 1mprevis1-
vel , os me tos de comunicação a qualquer pessoa, o que não cor 
responde ao esp\r1to do texto . razão porque optou-se pelo n:lio 
acolhimento da emenda . 

CS03422-8 ALFREDO CAMPOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A presente Emenda objetiva exclu1r do Art. 265 a referêncié:l 
a Estados nao divididos em mun1c1p1os. 
Exami nando as razões do ilustre Autor da Emenda . conclu\mos 
que elas sã:o , de fato , procedentes . 
Pe 1 a aprovação . 

CS03424-.c! ALFREDO CAMPOS PMDB 

• ••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda vtsa a "enxugar • o texto do Anteprojeto e a fundir 
vãr1os de seus artigos num só. 
Não attnge os objettvos de aperfetçoamento porque detxa de 
lado parte substanttva do projeto e lhe altera o mér1to . 
Pela rejeiç:io . 

CS03429-S ALFREDO CAMPOS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
No caso , a vontade do Constttu t nte foi a de constar le t fede
ra l . Sempre que desejou a le1 complementar, ele a menctonou 
expressamente. 
Pela rejeição . 

CS03435-0 ARNALDO PRIETO PFL 

••• ••••• PARECER •••••••• 
A proposta restrtnge a democrat t zação apenas ao acesso . 0 

Que ~~~~r~!~cão~esenvolvtmento e os resultados oa educação. 

-------------------------------------------------------------------------------
CS03456-2 BENEDITA DA SILVA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende a emenda subst1tu1r no Art. 13 , Jll, • f • , a ex-

pressão •comportamento sexua 1 • por •or tentação sexua 1 •. 
De fat o as Comissões I e VII estavam origina l mente acordes 

na expressão ortentação sexual, que os respect 1vos re l atores 
consideravam ma i s adequada . 

Optnamos pelo acolhimento. 

-------------------------------------------------------------------------------
CS03.c!57-1 BENEDITA DA SILVA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda v1sa a untficar no CapHulo VIII do ntulo IX 

pas~ando a denominá-lo "Do Negro, das Mtnorias e dos Inotge.: 
nas • os d1soos1t1vos acerca da proteção de valores cultura~s 
das diferentes etnias . 
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Em nossa compreensao, consoltdar num conjunto próprto os 
d1spos1ttvos referentes aos negros e às demats mtnortas re
presenta ortentac;:ão que tende a fortalecer a dtscrtmtnaç.lio 
de que tats categorias slio v1ttmas. Julgamos prefer1vel que 
as propos1ções relativas às mencionadas categorias estejam 
dtstr1bu1das pelas Seções nas quais estejam sendo tratadas as 
matérias correlatas. 

Nesse sentido, somos pela rejeição. 

CS03463-5 BENEDITA DA SILVA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta da Emenda altera o senttdo do dtsposttivo, pots o 
texto do Anteprojeto expltctta a regulação aa reprOdução e 
n.llo aa capacidade de reproduzir. 
Pela rejeição. 

CS03470-B BENEDITA DA SILVA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
O dispostttvo cttaao, Art.13, tnctso III altnea d, atende 

plenamente o objetivo proposto pela emenda, não havendo, por
tanto, necessidade de se alterar a redação ortgtnal. 

Pela prejudicialidade . 

CS03471-6 BENEDITA DA SILVA PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda, inelutavelmente de mérito, colide, ademais , com 

o principio firmado no tnctso V do art. 10 do Anteprojeto, no 
sentido de que o Brasil , em suas relações internacionais, 

enfat tza a não 1ngerêncta nos assuntos internos de outros Es
tados. 

Pela rejetção. 

CS0347B-3 ALBANO FRANCO PMDB 

•••••••• P'ARECER •••••••• 
A supressão solicitada altera a substância do dtsposttt-

vo. 
Pela rejeição. 

CS03492-9 GERSON CAMATA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição face à aprovação das emendas de números 

692-2. 2393-5, 3494-5 e 1088-4. 

CS03493-7 RITA CAMATA. PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação , em parte, de acordo com o parAgrafo 3o. ao 

Art . 231. aprovado pela Emenda 1026-8. 

CS03494-S GERSON CAMATA PMDB 

•••••• •• PARECER •••••••• 
Pela aprovação face ao confl1to hav1do entre o caput e os 
do Art. 232 . 

CS03510-1 GERSON CAMATA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O assunto flcarA a cr1tér1o das Constituições Estaduais e de
pendendo do sistema de governo, na forma a ser def1n1do . 
Pela rejeição. 

CS03515-1 GERSON CAMATA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O assunto ficarA a cr1tér1os das Const1tu1ç0es Estaduais e 
dependendo do ststema de governo a ser def1n1do. 
Pela rejeição . 

CS03519-4 GERSON CAMATA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Optando pelo Sistema Parlamentarista a Comissão III entendeu 
d1spensAvel o cargo de V1ce-Pres1dente da Repúbl i ca. 
Endossando o Anteprojeto tal opção é de ser, de fato, e11mi
nada do seu texto. onde contiver a alusão a esse cargo . 
Pe 1 a aprovação. 

CS03521-6 GERSON CAMATA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O An t eprojeto da Const 1tu1ção não prevê no Poder Execut 1vo a 
figura do V1ce-Presioente da República. Por essa razão, a e
emenda em causa quer suprimir do Art . 28, Il , al t nea •c• e •a " 
as referências ao Vice-Presidente da República ali contidas, 
compattb111zando o texto com os Arts. 155/161. A transforma
ção de a l\ neas. pleiteadas, não se just1f1ca. 
Pela aprovação . 

CS03523-2 GERSON CAMATA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Sistema Par l amentarista adotado no Anteprojeto não traz. 
impl 1c 1ta, a exclusão dos cargos de Vice-Governador e Vi-
ce-Prefe1to da Administração Púb11ca . 
Pela rejeição. 

CS03527-5 RITA CAMATA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 

O assunto f i cará a cr1tér1o das Constituições Estaduais e de
pendendo ao sistema de governo , na forma a se1 definido. 
Pela reje ição . 

CS03529-1 CARLOS ALBERTO CAO PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Trata-se de emenda de mértto, inadm1ss\vel na presente fase 
da const 1tu\nte. 
Pela rejeição. 

CS03530-5 CARLOS ALBERTO CA0 PDT 

•••••**'"' PARECER •••••••• 
A emenda objetiva dar à al\nea_•m• do inciso IV do art. 18 dO 
Anteprojeto a redação do 1nc1so I I ao art. 6o. dO Anteprojeto 

da Comtssao da Ordem Socl a l que assegura o prt nc,pto da untct 
dade stndtcal. 
A seu favor, é alegada a eventual dtvtsão das entidades stn
dtcats, se permtttda a pluralidade, e o consequente enfraque
ctmento de seu poder retvtndtcatórto. 
Optamos pela ltberdade completa de organtzac;:ão stncJtcal. Con
stderamos que só ao trabalhador cabe dectdtr, em cada caso, 
de sua representação por um. dots, ou mats stndtcatos por ca
tegorta e base terr1tot1al. 
Pela rejetção da emenda. 

CS03534-B CARLOS ALBERTO CA0 PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe que se acrescente uma altnea ao inctso IV do 
art. 18, ao Anteprojeto, restabelecendo preceHo que f'tgurava 
na etapa anterior, garantindo aos trabalhadores participação 
nas vantagens advindas da modernização tecnológica. 
Como extstem outras emendas que, no trato da matéria, propõem 
o restabelecimento de outro precetto complementar, relattvo 
ao resguardo aos dtreHos adquiridos, na adoção de conquistas 
tecnológicas e da automação, consideramos mats técnico fundtr 
as duas propostas em um só texto, que passarA a integrar o 
elenco de atreitos enumerados no art. 14. 
Pela aprovação da emenda, na forma actma. 

CS03546-1 CARLOS ALBERTO CA0 PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação parctal. A expressão"somente • é restritiva e 
não ceve ser acetta. Acolhida a atteraç.llo "art.307", por ter 
satdo com incorreção no texto ao Anteprojeto. 

CS03557-7 JAMIL HADDAD PSB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Trata-se de Emenda de redação e tem em vtsta substttutr as 
expressões "deliberando sobre o mesmo", por "sobre ele del i
berando". 
De fato, a forma sugerida na emenda é mats adequada. 
Pe 1 a aprovação. 

CS035SB-5 JAMIL HADDAD 

•••••••• PARECER •••••••• 

PSB 

A redação proposta na Emenda para o Hem I II do art. 110 é de 
ser acatada, ets que tem em vtsta tão só propor a substttut

ção, nesse d1spos1t tvo, da expressao "Câmara• por •casa •. As 
razões de aceitação da Emenda são as mesmas enfocadas no pa
recer dad'J à Emenda no. 5312-5. 
Pe 1 a aprovação . 

CS03560-7 JAMIL HADDAD PSB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda tem em vista, como se deduz, alUs, de sua just1f1-
cat1va. dar melhor redaç.l§o ao 1tem III do art. 110 do Antepro 
jeto, ao propor a substttu1ção das expressões "missão autori
zada pela respectiva Câmara " . por •missão por esta autoriza
da " . Como a redação proposta melhora o texto e logra e11minar 

a expressão ·cámara", viabilizando sua substituição, como 
estamos a acatar em parecer sobre outras Emendas, pela ex
pressão ~casa ". somos pela aprovaç.l§o da emenda , mas em parte, 

po15 o texto sugerido, por evidente, usa o verbo de1xar no 
passado, quando deve ser ele redtgtdo na forma inf1ntt1va. 
Asstm, acata-se a emenda apenas para substituir a expressao 
"m1ssão autorizada pela respect1va Câmara", por •mtss~o por 
esta autorizada •. 

CS03561-S JAMIL HADDAD PSB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda tem por objetivo, tão só, deslocar para a 

subseção • DtsposiçOes Gerats • , os art1gos 119 e 120, situadas 
na Subseção I - •Da Emenda à Const itutção•. 

Pela aprovação. Esses d1spos1t1vos nao dizem respeito, 
especificamente. a Emenda constitucional, pois que cuidam de 
iniciativas de leis em geral e que melhor ficariam na subse
ção • Disposições Gera1s". 

CS03565-B GANOI JAMIL PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Torna dúbia a aplicação do d1spos1tivo, com o r1sco de redu
zir a participação dos mun1c,pios. Os artigos 67 e seguintes 
dispõem sobre a criação de áreas metropolitanas, m1crorre
g1ões, etc . JA o art . 317 dispõe sobre a comoetêncta dos Es
tados e Mun1c\pios na exploração de gás combust\vel canal iza 
do . 
A proposta não apr tmora o Anteprojeto. 

CS035B4-4 JOÃO AGRIPINO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda em quesUo v1sa tnclu1r, como parágrafo 2o. do Arti
go 289, d1spostt1vo constante do Artigo 474, posto Que a ma
téria a11 tratada não é de natureza transitória e Que estar ia 
melhor discipli nada no capitulo próprio das finanças públi

cas. 
A disposição emendada, efetivamente, não tem caráter trans1t6 
r1o e , no Anteprojeto aprovado pela Comissão do Sistema Tr1bu 
Urio, Orçamento e Finanças , fo1 inclu\da entre as Dispost
cões Gerais. 
Assim , somos pela aprovação da Emenda, sugerindo, porém a in
clusão do artigo 474 no Capitulo III ao Titulo VIII. 

CS035BS-2 OSVALDO COELHO PFL 

•••••••• PARECER ••••••• • 
O objetivo da Emenda é o de deixar exp11cHo que a aplicação 
dos recursos previstos na al 1nea •c• do ttem I do ar t tgo 282 
se dará por intermédio de 1nstttuições de fomento regional . 
A i ntenção do Anteprojeto, conftrmanao o pensamento da Subco
missão •v-a • e da Comissão ·v· é a de que a apl1caçao de re
cursos se faça par Instituições de fomento regional , não ha
vendo, port anto , nenhum inconveniente em expressá- l a clara
mente. 
Pe 1 a aprovação. 

CS035B6-1 ANTONIO MARIZ PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A pr1me1ra parte da proposta envolve mértto e a segunda 

jA fo1 atendica com o acolhimento da emenda no. 00289-0. 
Pela prejudicialidade. 

CS03602-6 MANOEL MOREIRA PMDB 

•••••••• PARECER ••••• .. •• 
A proposta da Emenda altera o sentido do d1sposit1vo. pois o 
texto do Anteprojeto expl1c1ta a regulaçào da reprOdução e 
não da capac 1 daae CJe reproduz 1 r. 
Pela rejeição. 
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CS03612-3 JOS~ LU! Z MAIA PDS 

• ••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejetçao . 
À gu1sa de compat1b111zar o disposto no caput do art . 33 

da Comtss:io no . v com o art. 39, 10 . da Comtssao til, suge-
re-se nova redaça.o para o lo . do art. 133 do Anteprojeto . 

A redação proposta aoenas difere da constante do resoect1-
vo parágrafo do Anteprojeto, ao aludir a •outras atr1butçôes • 
Que forem conferidas A Comissao em causa. 

A inclusão de tal previsão é 1ndev1da, tendo em vista Que 
a atribuição desta Comissão Mista é especifica, ou seja , 
• e)(am1nar e em1t1r Parecer sobre os Projetos de let relat tvos 
à d1retr1z orçamentária , orçamento e planos• . 

CS03615-B JOS~ LUIZ MAIA PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta estipula nova redaçlo para o art. 310; difere da 
constante do Anteprojeto, sobretudo por restringir, de forma 
inadeQuada , a funçlo normat lva e reguladora do Estado ao e"er 
c\cto do processo de planejamento. Ademais, define um detalha 
mento para esta at1v1dade na:o recomendável a um te"to constt
tuctonal. 
Pela rejeição. 

CS03625-S PAULO RAWJS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Vtsa a Emenda a suprimir a al\nea •f•, inciso 11 do Art.28, 

do Anteprojeto de Const1tutçao. Que trata de eleg1biltdade de 
m111tares. 

O texto é ortginárto do Art. 4o., tnctso IV lo. do Ante-

~;~~~~~ ~~s c~~=~:~/~~ 1 ~~s t~~r~0~f~~~ 1 ~~ n~o;~~~~~~~ 1~:: 
ção. 

É, pois, 1 nopor t una a supressão. 
Pela rejeição. 

CS03626-3 PAULO RAMOS 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMDB 

Vtsa a emenda suprtmt;- a al \nea "d", 1nc1so I, Art . 28, do 
Anteprojeto de COnst1tu t ção . Esta Com1ssa.o optou pela redação 
proposta no Anteprojeto da Comissão IV, Que estabelece: "os 
mt11tares são p1 1stáve t s , exceto os conscr1tos , durante o 
per\Odo de servtço m1 11tar obrigatório " . 
Em se tratando de opção , descabe a emenda . 
Peta rejeição . 

CS03635-2 VILSON SOUZA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Atend i da com a redação suger ida IX>" este Relator 1nc1den

t ement e sobre a Emenda n . 1523-1 . 
Pela aorovação . 

CS0363B-7 VILSON SOUZA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Equivoco houve na redação dada ao Art. 144, caput, do An

teprojeto e não no Hem III do Art . 162 . De fato, o Relator 
optou pelo sugerido no Hem Ill do Art . 54 da Comissão 111 . 
Que estaoetece a comoetêncta do Presidente da República para 
a nomeação dos M1n1stros do Tribunal de COntas da UnUo . em
oora dois terços de l es sejam escolh i dos pelo Congresso Nac i o
nal, conforme disoOe o \tem II do Art . 144 . 'A correção deverá 
ser fe1ta no caput do Art . 144 e não no d1spos1t ivo indicado 
na emenda , substttutndo-se ne l e a expressao •Pres i dente do 
Congresso Nactona 1" por "Pr esidente da Repúbl i ca •. 

CS03640-9 VILSON SOUZA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
É evtdente Que houve um lapso ; a inclusão do vocábulo •ft

ca • , como proposto na Emenda , torna o texto 1nteltgtve1 e 
coerente com o Art . 35. 4o . , I, da Comt ssão v. do Qual se 
or1g1nou o dispositivo em Questão . 

A aprovaçao da Emenda No . 02191-6, de autoria do Ilustre 
Deputado José Serra, com o mesmo objetivo torna prejudicada 
a presente Emenda . 

Pela prejudictaltdade . 

CS03642-5 VILSON SOUZA PMOB 

• ••••••• PARECER •••••••• 
2 Embora os casos de aissolução da Câmara estejam previs
tos em outros pontos do Anteprojeto, não é despictendo regts
trar a correspondente ressal va no 1tem VII do arto . 162 

CS03646-8 VILSON SOUZA PMOB 

•••••••• PARECER •• • ••• •• 
A emenda tem em vi sta 1nc l u1 r , na al\nea · o •, do ttem III do 
art . 106 do Anteprojeto, as expressões •ou reprooatória • após 
o voc~bu l o •censura •. 
De fato a competênc1 a da Câmar a quanto a moções ao Conse l ho 
de Ministros não se res t r i nge às de censura, mas se estende 
às reprooatór 1as . 
Por essa razão , conven i ente é que o dispositivo em t ela con
t emple a referênc i a a essa hi pótese . 
Pela aprovação da emenda . 

CS03651 - 4 VILSON SOUZA PMOB 

•• •• • • •• PARECER •• • ••••• 
Pe l a rejetça.o à vista das r azões expend 1das no exame da 

emenda nU!TI8ro 256-3. 

CS03659-0 JOÃO PAULO PT 

•••• •• • • PARECER •• • ••• • • 
O d1Soosto no caput e nos lo. a 10 da proposta já es-

tá tncorporado. de forma ma1s ampla e genérica. no Art. 482, 
caout . Quanto ao 11. ofereço a suomenda para ac rescentá-lo 
ao Art. 482, nas forma de parágrafo úni co. 

Pe la aprovação, em parte. com submendas. 

CS03661-1 JOS~ CARLOS SABÓ I A PMOB 

PARECER •••••••• 
Acatamos a proposta. pelas mesmas razOes da just1f1caç~o. 
Pe 1 a aprovação . 

CS03663-B JOS~ CARLOS SABÓIA PMOB 

••••••• • PARECER ••••• ••• 
Propõe a emenaa em toco, oara ftm de adeQuação técntca, a 

sut>st 1tutçao da expressão • 1 \ngua nactona l• por •1 1ngua oft
ctal•, compattbtltzando, desta forma, a altnea ·c-. I do Art . 
28 com o d i sposto no Art . 23 , do Anteprojeto. onde se consa
gra Que • a 11ngua oftctal do Brastl é o Português •. 

Pelo aco l htmento . 

CS03664-6 JOS~ CARLOS SABÓIA PMOB 

• •• •••• • PARECER •••••••• 
A Emenda tem por objetivo dar ao Cao\ttlo VIII do T\tulo 

IX a denominação •oas Populações Ind\genas•, em substitutçlo 
à des1gnaç3.o ortgtnal •Do lndto•. 

Aceitando as ponderações contidas na Emenda de Que não 
há um 'ndto •genérico•. julgamos oportuno mocl1f1car o t \tu lo 
do mencionado Capitulo. Todavia, com o prop6s1to de manter a 
necessária uniformidade com relação às demais denomtnaçOes 
do Titulo IX, entendemos ser prefer\vel Que o Capitulo passe 
a designar-se • Dos Índios•. 

Pela aprovação parcial . 

CS03666-2 JOS~ CARLOS SABÓIA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pe 1 a aprovação , em parte, com a redação da Emenda no. 1152-0 . 

CS03671-9 BRANDÃO MONTEIRO PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A alternativa adotada no Anteprojeto é ma1S ampla no Que 

se refere aos termos tntcial e ftnal de anistta, já atende 
ctvts e milHares e no Que tange à expressao •e"clusivamente • 
, referido vocábulo està coerente com o Art . 31 da Comi I. 

Pela rejeição . 

CS03674-3 BRANDÃO MONTEIRO PDT 

••••• ••• PARECER •••••••• 
Inclui, como parágrafo 3o., a letra •d • do inciso VI do art. 
4o . do Anteprojeto da Comtss~o I . 
Acred1ta-se Que a melhor postç~o para o texto é a de al \nea 
•d• , do tnctso VI, do art . 13, onde está, o que prejudica 

presente emenda . 

CS03676-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT 

••••• ••• PARECER •••••••• 
A i nc lusão do parágrafo não importar i a em aperfeiçoamento do 
te" t o j á e"t stente . 
Pela rejetção . 

CS03679-4 JOÃO PAULO PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Vtsa a emenda a tornar exp11c1to no caput do art . 14, serem 
os direitos alt assegurados extens1vos ao servidor público . 
Consideramos que ef etivamente. a não explic1tação do ser-vtdor 
poderia dar margem â interpretação de. em função de suposta 
espec1ftc1dade, não fazerem jus a determinados direitos de 
gozo dos demais trabalhadores. 
Optamos . contudo , por sanar- a omtssão mediante alteração do 
art. 85 do Anteprojeto que relaciona d1sposiç0es apl tcotvets 
ao servtdor público civil. A nova redaçao exp11c1ta serem 
seus tamoém os o1re1tos assegurados no art . 14 ao trabalhador 

Pe t a aprovação , na forma do art . 85 . 

CS03680-B JOÃO PAULO PT 

•••••••• PARECER •••••• •• 
Pretende a emenda restabelecer o texto da al tnea "b " , do 1n
ctso v, do art . 4o . . do Anteprojeto da Comiss:Jio I . 
O texto do Anteprojeto (art . 18,V,"b" ), aproveitou uma parte 
do te" to do Comissao I e uma parte do texto da Comtss:lo VI I . 
O duplo aprove1tamento otljet tvou exatamente a compat 1bil iza
ção dos dois textos e o seu enxugamento , não havendo razão 
para o restabelecimento de um só deles . 
Pela rejeição da emenda . 

CS03681-6 JOÃO PAULO PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
O te"to cujo restabelec imento a emenda propõe assegura a to
dos : 
a ) dtre1to ao trabalho, por meto do emprego nao oasst vel de 
perda sem causa justif i cada 
b) jus t a remuner aç:lo pelo traba l ho rea l izado 
A nosso ver o dispos t t tvo em questão encontra-se contemp l ado 
na redação do Anteproj eto . Os tnc i sos I e IV do art t go 14 
assegur am ao trabalhador , r espect ivamente. a garantia do di
re ito ao trabalho mediant e re l ação de emprego est.itve l e saU
rto m\ ntrno capaz de atender suas necess i dades v1ta1s bâstcas . 
Somos , por essa razão , ce l a r ej eição da emenda . 

CS0 36B4- 1 JOÃO PAULO PT 

•••• • ••• PARECER ••• • •••• 
Recupera d1spos 1ti vos constan t es do Ant eproj et o da Ordem 

Soc1a1 ( ar t s. 11 3 , 10 .. 2o. e 3o.). 
O r e l at o r mant ém sua pos tç!o de não pro t b1r questOes em 

const ant e mu t ação t ecnológ i ca . Quant o aos l o . , 2o. e 3o. 
estão at end i dos. com nova r edaç! o. 

Pel a rejeição . 

CS03685-9 JOÃO PAULO PT 

••••••• • PARECER •• • ••••• 
A emenda tem por escopo recuperar o disposto no Ar't., 3o. 

IV, D, do Anteprojeto da Comissão 1. 
Esta Co:ntssao optou oelo Art. 253, 10., Que delega ás 

Forças Armadas a competência para atribuir serviços alterna
tivos aos que alegarem imperativo de consciência para se ex1-
m1rem de at1v1dades de caráter essencialmente m111tar. 

Sorros po1s pela reje1çio. 
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CS036B7-S ' JOÃO PAULO PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já d\Spõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela r-ejetção. 

CS036BB-3 JOÃO PAULO PT 

••• • •••• PARECER ••• ••••• 
O Anteprojeto jã d1spõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejetç~o. 

CS03693-0 JOÃO PAULO PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto jã atspõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS03696-< SANDRA CAVALCANTI PFL 

•••• •••• PARECER •••••••• 
Acatamos a proposta pelas mesmas raz.ões da just1f1cativa. 
Pela aprovaçaio. 

CS03700-6 SIGMARINGA SEIXAS PMOB 

••••••• • PARECER •••••••• 
A emenda objet tva a retirada da parte final do 1nc1so XXI do 
art1go 14, que permite o trabalho a menor de 14 anos. por 
três noras d1ártas, na conatcJo de aprendiz, de maneira a 

restabelecer o texto da Comtssaio da Oraem Social. 
O trabalho do menor é fato no Brasil e contribui para o sus
tento de parcela stgnHtcativa de fam111as de batxa renda. 
Fechar os olhOs a essa realldade contribuiria somente para 
privar esse trabalho d"e qualquer proteção legal. O perfil da 
economia. e da d1str1buiçao de riqueza. dO pats não posstbili 
ta ainda a supressão do trabalho da criança. Trata-se, portao 
to. de regulã-lo, de forma a impedir prát 1cas abusivas que 
coloquem em risco o tempo necessário á educação e ao laz.er. 

Pela rejeição da emenda. 

CS03706-S SIGMARINGA SEIXAS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição. ~ Emenda de mér1to. 

CS03710-3 SIGMARINGA SEIXAS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejetção. ~ Emenda de mér1to. 

CS03711-1 SIGMARINGA SEIXAS 

•••••• •• PARECER •••••••• 

PMDB 

PMDB 

PMOB 

A Emenda conflita com o texto do Anteprojeto. mais exp11-
c1to e abrangente. 

Pela rejeiç!o. 

CS03712-0 SIGMARINGJ. SEIXAS PMOB 

•••••• • • PARECER •••••••• 
Propõe o Autor a supressao do dtsposittvo que atribui ao 

órgão jurtdico do Mtn~stério da Fazenda a representação judt
ctal da Unnlio. na cobrança de crédito tributário e nas causas 
referentes á matéria fiscal, tendo em vtsta prever o Antepro
jeto, no art. 190. a 1nst1tutçao da Procuradorta-Geral da u
nUo. com competência exclusiva para real iz.ar a defesa judi
cial e extrajudicial da UnUo. 

A previsão const ttuctonal não obstacul iza venha a próprta 
Carta. em outro dispositivo, confertr a órgão diverso a re
presentação da União, espectf lcamente no que concerne à co
brança de crédito trlbutárto e às causas referentes à matéria 
f1sca1. 

A propósito. as decisões dos tribunais sobre matéria f1s
cal têm, frequentemente, evidenciado ser um Imperativo a 
existência de um órgao técntco-jur\d1co espec\ftco Que defen
da os interesses da UnUo, relativamente a seus créditos tri
butários e matérias correlatas. 

Inexiste o contl tto, nos termos apontados na Emenda. 
Pela rejeição. 

CS03723-S ROBERTO FREIRE PCB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Concordamos com a emenda, pelas próprias raz.ões do seu autor. 
Pela aprovação. 

CS03726-0 FRANCISCO PINTO PMDB 

• ••• • ••• PARECER •••••••• 
A sequêncta dos fundamentos da Ordem Econ0m1ca (livre inicia
tiva e valorizaçaio do trabalho humano) não traz embuttda qual 
Quer noção de prevalência. o Que torna desnecess.1ria a 1nver
são proposta com a presente emenda. 

CS03727-B FRANCISCO PINTO PMDB 

PARECER •••••••• 
Pela rejeição. pelos fundamentos expostos na emenoa de número 
cs04343-0. 

CS03731-6 AUREO MELLO PMDB 

•••••••• PARECER • ••••••• 
PropOe a transformação do Parágrafo Un1co do Artigo 386 em 
art1go. com alteração de mérito. O Para.grafo único do Artigo 
386, renumerado. receberá o número de art 1go 380. Aprovada 
parcialmente. 

CS03754-S LAVOISIER MAIA POS 

••••• ••• PARECER •••••••• 
A emenda visa a suost ttuir no 1nctso IV do Art. 33 e caput do 
Art. 37 a expressao •mandado de tnjunçao• por •mandado de con 
cret 1 zação•. 
Alega Que mandado de concretização se coaduma melhor. A in

tenção do Const1tu1nte. de implementar a norma, retirando-a 
do campo da omtssao ftca melhor defendida com a denominação 
que proPÕe. enquanto a denom1naçaio do texto original cons-

t1tu1 stmples tradução do vocábulo da llngua 1nglesa •tnjunc
t1on• que para nós não reflete a mesma s1gn1f1caç:iio que lhe 
atr1bu1 o Cl1re1to anglo-sax0n1co. 
A just1f1caç~o é polêmtca e a nosso ver não se enquadra no 
conceito de adequação técntca, pelo Que entendemos deva a 
questão ser d1r1m1oa em d1scussa.o de plenârto, onde a emenda 
poderá ser reapresentada. 
Pela rejetcão. 

CS03763-4 FRANCISCO BENJAMIM PFL 

•••••••• PARECER •••• •••• 
A emenda objet tva acrescentar as expressões "ou de reg tOes• 
no parágrafo ún1co do art. 45. 
Prejudicada pelo acolhimento das emendas 4557 e 5002 que pro
põem a supressão de aludido d1spos1tivo. 
Pela prejudicial taade. 

CS03766-9 FRANCISCO BENJAMIM PFL 

•••••••• PARECER ••• ••••• 
Trata-se de emenda de mérHo tanto no que respeita ~ ai \nea 
•c• cono na pretens3o de adtctonar al tnea ao tnctso XV. 
Pela rejeição. 

CS03777-4 FRANCISCO BENJAMIM PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A reoaclo é mais adequada. Ofereço subemenda para substituir 
o artigo •os• pro •o•. 
•parágrafo lo. - Os Prefeitos e Vereadores seria submet1dos a 
julgamento perante o Tribunal de Justtca•. 
Pela aprovação em pzrte. 

CS03792-8 JOSé LINS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Já nos pronunciamos á respeito na emenda no. 03313-2. 
Pela rejeição. 

CS03B1B-s OOMI NGOS LEONELLI 

•••••••• PARECER •••• •••• 

PFL 

PMOB 

A emenda pretende recuperar o teor de dispos1ttvo que consta
va do anteprojeto da Comissão da Ordem Soctal e que fo1 omt
ttdo no pr1me1ro anteprojeto ststemat1z.ado. 
Ver1f1ca-se, entretanto. que o conteúdo do dtspostttvo já se 
encontra contemplado em diversos dtspostttvos tncorporados ao 
anteprojeto. ou seja: art. 14, I (d1re1to ao trabalho e esta
bilidade) e art. 14, IV a XI (justa remuneraçlio). 
De ressaltar, outrossim, que a Inserção do d1spos1ttvo no 
contexto da Ordem Social, proposta pelo autor, não parece per 
t1nente, tendo em vista tratar-se de matéria remanejada para 
o ntulo II - Dos Otrettos e L1berdades Fundamentais. de 
acordo com a estrutura do anteprojeto ststemattzado. 
Pela prejudtctaltdade. 

CS038 19-3 DOMINGOS LEONELLI PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 

A emenda objetiva dar á al\nea_•m• do tnctso IV do art. 18 do 
Anteprojeto a redação do 1nc1so I I do art. 6o. do Anteprojeto 
da Comissão da Ordem Soctal que assegura o prtnctpio da untci 
dade sindical. 
A seu favor. é alegada a eventual atvtdo das entidades sin
dicais, se perm1t1da a pluralidade, e o consequente enfraque
cimento de seu poder re1v1ndicat6r1o. 
Optamos pela 11berdade completa de organtzaçlo slndtcal. Con
sideramos que só ao trabalhador cabe decidir, em cada caso. 
de sua representação por um, dois, ou mats sindicatos por ca
tegoria e base terr1tot1a1. 
Pela rejeição da emenda. 

CS03820-7 DOM! NGOS LEONELLI PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matérta ob
jeto da Emenda. 
Pela rejetçlo. 

CS03830-4 PAES LANDIM PFL 

•••••••• PARECER •••• •••• 
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matérta ob
jeto da Emenda. 
Pela reje1çlo. 

CS03B46-1 JOSé MARIA EYMAEL POC 

•••••••• PARECER ••••• ••• 
A observa-nela do 11mite de 2/3 atende a pretensão evidenciada 
na emenda .. 
Pela rejeição. 

CS03667-3 JOS~ MARIA EYMAEL POC 

•••••••• PARECER •••••••• 
Trata-se de emenda de mérito. pots 1nclu1 expressões que ine
xistem no Anteprojeto. 
Pela rejeiçaio. 

CS03868-1 JOSé MARIA EYMAEL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta supressão fere questão de mérito. 
Pela rejeição. 

CS03B69-0 JOSé MARIA EYMAEL 

•••••••• PARECER •••••••• 

PDC 

PDC 

A emenda supresstva fere Questão de mérito no enunctado do 
1nc1so IV: a 1 iberdade como direito 1ndlvtdua1 inviolável. 
Pela rejeição. 

CS03870-3 JOSt MARIA EYMAEL PDC 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda em foco fere profundamente o mér1to da al \nea ataca
da. 
Pela reje1çlo . 

CS038B9-4 ALMIR GABRIEL PMDB 

••••• ••• PARECER 
A Emenda em quesUo pretende aprimorar a redação do parágrafo 

ún1co do arttgo 289. 
A redação proposta, no entanto. a par de suprimir a referên-

27 
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cta ao 01str1to Federal, determina o depósito das dtspon1b111 
dades de catxa dos Orgãos ou entidades do POder Púoltco Fede
ral, Estadual ou Muntctpal em •tnstttutçOes f1nance1ras oft
ctats respectivas às suas áreas geográftcas•, criando condt
ção não prevista no texto que se pretende alterar . 
Asstm. por se refertr ao mér1to do d1spos1ttvo, somos pela 
rejetção da Emenda. 

CS03B95-9 ALMIR GABRIEL PMDB 

••••••• • PARECER •••••••• 
Pretende o tlustre Autor da Emenda em eptgrafe se espect-

ftque serem f1nancetras as tnstttutçOes aludidas na altnea 
•c• do ttem I do art . 282. 

t. de se constderar, entretanto. que a tnclusão do termo 
•ttnancetras• no menctonado dtspostt1vo farta com que este 
não aorangesse a SUOAM e a SUDENE , tmportantes agências oft
ctats de fomento das regH~es norte e nordeste, respectiva
mente. 

Entendemos, portanto, deve ser mant 1da a redação do supra
citado d1spos1ttvo, porquanto alcança toelos os órgãos oftci
ats de fomento, tndependentemente de sua natureza . 

Pela rejeiçaio. 

CS03896-7 ALMIR GABRIEL PMDB 

•••••••• PARECER ••••••• • 
Emenda aperfetçoa e stntet tza o texto sem.prejutzo do conteú
do. Está parcialmente atendida nos termos da emenda cs03101-6 
Pela aprovação parctal. 

CS03B98-3 ALMIR GABRIEL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Somos pela rejetção da ememda, porquanto o 1tem XXII do art . 
14, ao pro1b1r o trabalho do menor de 14 anos, adm1te, porém, 
aprendizagem •a partir dos 10 anos, por per10do nunca superi
or a 3 horas diárias•; e o art. 427 trata da preparação para 

~ç~:b:!~~c~~~ t ~~~~~s o~~/~ ~is ~=r~g :s~:g~~~~s ·:7,~~i~~~~ 
e os cutdados com a saúde-. 
Os dispositivos não são confl1tantes, mas slm complementares. 
Pela rejeição. 

CS03B99- 1 ALMIR GABRIEL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A redação sugerida para o art. 468 tntetramente proce-

dente. 
Pela aprovação. 

CS03901-7 ALMIR GABRIEL PMOB 

PARECER •••••••• 
Pela aprovação. nos termos do parecer Emenda no . 

002B9-o. 

CS03902-5 ALMIR GABRIEL PMOB 

PARECER •••••••• 
Pela aprovação. nos termos do parecer à emenda no. 

02B9-0. 

CS03905-0 ALMIR GABRIEL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Aprovada. A fase destacada pela emenda para supressão é um 
adendo totalmente tnadequado ao esptrtto do artigo , sobretudo 
porque está atendida corretamente no art . 414, 1tem VIII. 

CS03906-B ALMIR GABRIEL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda em foco colide com o prtnctpto enunciadO no tnctso 

v do arttgo 10 do Anteprojeto,onde se proclama que o Brastl, 
em suas relaçOes tnternactona1s, propugna peta não tngerên-

cta nos assuntos tnternos de outros Estados. 
Pela rejeição. 

CS03907-6 ALMIR GABRIEL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Sem de1xar de reconhecer a contribuição que as d1ferentes 

etntas têm dac:lo para a formação multtcultural do Povo brast
letro. entendemos ser inadequado manter na Carta Magna dtspo-
s 1 t 1 vo que. ao reconhecer as formas de organ 1 zaçaio pr6pr 1 as 
das nações tndtgenas. possa ensejar interpretação amb1gua 
acerca do caráter de cidadania dos membros pertencentes a es
sas nac.oes. em dtssonãncta com o estabelecido no Art. 13, tn
ctso 111. altnea •a•. 

Asstm, opinamos pela rejetçã:o. 

CS0391 1-4 ALMIR GABRIEL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Considerando que o tnctso XIII do Arttgo 414 cotnctde com o 
tnctso I do Artigo 50. optou-se pela supressão do segundo, 
mantendo-se o prtmetro em sua atual postção. sem a vtnculaçlo 
soltc1tada . Neste sent1do, a compattbt11zação é atendtda 

ainda que de manetra alternattva . Aprovada parcialmente . 

CS03913-1 ALMIR GABRIEL PMDB 

•• •••••• PARECER ••••• • •• 
Pretende a Emenda subst ttutr tOda a redação do tnctso 

JII do Art. 292 pela simples expressão: •o orçamento do Fundo 
Nactonal de Seguridade Soctal•. 

Em que pesem os argumentos expendtoos . não há como acet
U-la em sua tntegrtdade, optando-se por considerá-la parci
almente acolhida, ets que matérta semelhante já fo1 objeto de 
apreciação das Emendas CS-03973-4 e 05544-6, cuja aprovação 
to\ sugerida exatamente para Que quaisQuer fundos vinculados 
aos ststemas de previdência e asststencta soctal sejam alcan
çados pelo respect1vo orçamento a que se refere o 1tem III do 
Art. 292 do Anteprojeto. 

Pela aprovação parctal. 

CS03915-7 ALMIR GABRIEL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe que se acrescente no Capitulo dos Dire1tos 
Sociats do Anteprojeto prece1to que se cont tnha no Antepro
jeto da Comtssao da Ordem Soctal. de resguardo dos dtrettos 
adqutrtdos dos trabalhadores. no caso da tmolantação de eon-

qutstas tecno16gtcas e da automação. 
Como existem outras emendas que, no trato da matérta, propõem 
o restabelectmento de outro preceito complementar, relattvo à 
parttctpação dos trabalhadores nas vantagens advindas da mo
derntzação tecno16gtca, consideramos mats técntco fu'nd1r as 
duas propostas em um só texto, que passará a tntegrar o elen
co de d1re1tos relacionados no art. 14 . 
Pela aprovaçJo da emenda. na forma acima. 

----------------------------------------------------------------------
CS03916-S ALMIR GABRIEL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
~o!~:Kto cujo restabelecimento a emenda propõe assegura a to-

a} diretto ao trabalho, por meto do emprego não pass,vel de 
perda sem causa justtf1cada 
b) justa remuneração pelo trabalho real 1zado 
A nosso ver o dispos1t1vo em questJo encontra-se contemplado 
na redaçlo do Anteprojeto. Os tnctsos I e IV do arttgo 14 
asseguram ao trabalhador, respectivamente, a garantta do d1-
re1to ao trabalhO medtante relação de emprego estável e saU
r1o mtntmo capaz de atender suas necessidades v1tats bástcas. 
Somos, por essa razão , pela rejetção da emenda. 

-------------------------------------------------------------------------------
CS03919-0 ALMIR GABRIEL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda aponta dupltctdade real e POderá ser atendida sem 
prejutzo de conteúdo. 
Pe 1 a aprovação. 

-------------------------------------------------------------------------------
CS03922-0 ALMIR GABRIEL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda objetiva dar à annea_•m• do tnctso IV do art. 18 do 
Anteprojeto a redação do 1nctso 11 do art. 6o. do Anteprojeto 
da Comtssão da Ordem Soctal que assegura o prtnctpto da untei 
dade stndtcal . 
A seu favor, é alegada a eventual dtvtsão das ent1dades stn
d1ca1s, se perm1tida a pluralidade, e o consequente enfraque
cimento de seu pOder retvtnd1cat6rto. 
Optamos pela liberdade completa de organtzação stndtcal . Con
sideramos que s6 ao trabalhador cabe decidir, em cada caso, 
de sua representação por um, dois, ou mats sindicatos por ca
tegoria e base terr1totta1. 
Pela rejeição da emenda. 

------------------------------------------------------------------------
CS03923-8 ALMIR GABRIEL PMOB 

•• •••••• PARECER •••••••• 
A Emenda refere-se a matérta aprovada no ãmbtto da Com1S-

são Temáttca (Art. 10 .. tnctso IX da Comtssão VII). e não 
contemplada no Anteprojeto . 

Pe 1 a aprovação 

-------------------------------------------------------------------------------
CS03927- 1 PAULO RAMOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda foi acetta em parte, com o aproveitamento apenas do 
caput sugerido para o art . 94 . A aceitação se abrtga nas ra
zOes expostas no parecer á Emenda no. 4790-7 por serem tdên
t tcas . 
Pela aprovação em parte da emenda. 

CS03934-3 JOS~ PAULO BISOL PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação. A emenda pretende transpor para o T\tulo II -
Das Garantias Const1tuctonats, a Seção X - Da Defensoria do 
Povo, no anteprojeto constante do CapHulo I do Tttulo v - Da 
Organização dos POderes e Sistema de Governo. Tem razão o au
tor da emenda, o nobre Senador Paulo Bisol á vtsta das atrt
butçOes do Orgão. Pelas mesmas razões aduztdas na emenda, 
transpomos para o mesmo T1tulo (III), as dtspostçOes constan
tes do art. 240 do anteprojeto e que trão tntegrá-to logo a
pós os d1spos1t i vos referentes á Defensor ta do Povo . 

CS03939-4 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Não há, em qua 1 quer parte do Anteprojeto, redação pa 

ra que a Un1ão transftra o domtnto a que se refere a emenda. 
raz:lo pela qual inócua é a previsão proposta. 

CS0394B-3 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A duplic1dade apontada é perttnente, optando-se pela supres
são do tnctso I. do Art . 50, dada a aportuntdade de, asstm, 
obter melhor ordenamento no pr6prto Capltulo II do Tttulo IV. 
eliminando artigo desnecessário. 
Pe 1 a aprovação. 

CS03965-3 JOÃO ALVES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A h1p6tese do d1spostttvo que a Emenda pretende suprtmtr, 

relativa ao que •Mtntstros de Estado possam ser convocados a 
comparecer ao Congresso Nactonal, ou a qualquer de suas Casas 
e ComtssOes, para prestar esclarecimentos•. já está presente 
no tnctso III do Art. 114. 

Pe 1 a aprovação. 

CS03969-6 JOÃO ALVES PFL 

••••••• • PARECER •••••••• 
A Emenda em apreço objettva alterar a palavra "pl ano " por 

•orçamento•. no art . 291. 
Parece-nos tmpert tnente a propostção, pots o termo ut 1 li

zado no texto está em harmonia com a terminolog1a pr6pr t a. O 
plano a que se refere o dtspostvo é mats genértco. 

Somos. asstm, pe la rejetção. 

CS03972-6 JOÃO ALVES PFL 

.. ••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda pretende corr1gtr tmperfetção da norma do 2o. 

do Art. 291. Pela redação do anteprojeto, tnvesttmentos apro
vados por let não se tntegrartam ao Plano Plurtanual de tn
vestimeto possibilitando, portanto, a coextstêncta deste com 
várias lets anteprojetos adequados. 

Vale sal tentar, entretanto, que a este mesmo d tspos1tivo 
fot apresentada Emenda, de no. CS-02184-3, pelo ilustre Oep. 
José Serra. que. com redaçã:o mata apropriada, alcança o mesmo 
objettvo , tendo merecido nossa aprovação. 

Considerando que a Emenda que analisamos além de preten
der sanar a incorreção apontada inclui outros dtspos1t tvos é 
que optnamos favoravelmente à proposição do \lustre Dep . José 
Serra e somos pela APROVACÃO PARCIAL da presente Emenda apre
sentada pelo nobre Oep. João Alves. 
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CS03973-< JOÃO ALVES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A. Emenoa determtna a inclusão de QualQuer fundo relativo 

ao ststerna ae prevtdéncta soctal no atsposto no tnctso III do 
Art. 292. Trata-se de corrtgtr lapso evidente e de compattb1-
l tzar com o que estava d1sposto no Art. 44 do Anteprojeto da 
Com1sslo da Ordem Social e exclu1do na presente proposta. 

Ademats, considerando que o tnctso I do mesrro arttgo faz 
expressa referêncta a palavra •fundos• nlo poder1a o tnctso 
111 dehar de fazer a mesma referêncta soD o rtsco de 
exclutr os fundos do orçamento do sistema de prevtdêncta e 
asststencta soe tal. 

Pela aprovaçlo. 

CS0397<-2 JOÃO ALVES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende a Emenda agi ut tnar. ao 1 tem I do l. do Art. 

293, o conteUdo do 3. do mesrro arttoo. o Qual ser1a suprimt 
do. 

é louvável a stmp111'icação redactonal proposta. 
Pela aprovaçlo. 

CS03976-9 JOÃO ALVES 

••• ••••• PARECER •••••••• 

PFL 

Propõe a Emenda em tela a alteraçlo redacional do 1-
tem 11 dO art . 294, no sentido de subStttutr a expresslo •ca
tegoria de programação ~ por •dotação orçamentárta•. 

Em Que pese a prectsslo técnica Que a propostçlo pre
tende introduzir no texto, temos para nós que os objet1vos do 
dtsposH tvo em tela requer a a ut tlização de expressao mais 

abrangente . 

CS03998-0 

Nlo. de Qualquer sorte, tmproprtedade a sanar. 
Pela rejeição da Emenda. 

MICHEL TEMER 

•• •••••• .PARECER •••• •••• 
Não há conf11to entre os d 1spos1t1vos. 
Pela rejetção. 

CS0<002-3 MICHEL TEMER 

•••••••• PARECER 
Nlo há o Que adequar . 
Pela rejeição. 

CS0<013-9 MICHEL TEMER 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMDB 

PMDB 

PMOB 

A supress.!o do •caput • do Art. 356 altera o mérito do dtspost 
t 1vo do Anteprojeto. 
A transposição dos incisos do Art. 356 para o Art. 14 modifi
ca as caracter\sttcas do referido artigo. pots os inctsos não 
s.!o prtnctotos . mas instrumentos de realtzaçlo de dtretto, 
com exceção do tnciso 11 I que jâ fo1 objeto de outra Emenda 
aco1h1aa . 
Pela rejeição. 

CS04015-5 MICHEL TEMER 

•• •••••• PARECER •••••••• 
Pe 1 a aprovaçlo. 

PMOB 

Há evidente contradição entre o Hem I e o parágrafo pr1m 
etro do Art. 211. 

CS04017-1 Ml CHEL TEMER PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Acolho nos terros do parecer á emenda no. 648-8 . 

CS04020-1 MICHEL TEMER PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação , face à aprovaçlo dos Tr1buna1s Regtonats . 

CS04022-8 MICHEL TEMER PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
PropOe o deslocamento do parágrafo Untco do art . 410 para o 
art . 409 , por ser matéria complementar deste Ultimo . O re l a
tor acolhe a emenda. 

CS04027-9 FÁBIO FELDMANN PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Aprovada . A emenda corrtge falha evidente, vtsto Que a frase 
é redundante frente ao art .414, ttem VIII . Que é o loca\ 
apropriado para o dtspostt 1vo. 

CS0<029-S FÁBIO FELDMANN PMOB 

•••••••• PARECER ••,..••••• 
Aprovada . A emenda colabora para a coerência do texto. 

CSQ4031-7 FÁ810 FELDMANN PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Na técntca const ttuctonal é permtt tela a exceçlo prevista no 
art. 485, mormente em Dtspostções Trans1t6rtas, para adeQuar 
a futura ordew~ c\ vtgente. 
Pela rejeição. 

CS0<035-0 EDUARDO JORGE PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Constdera-se Que a protbtçlo de reatores nucleares tgnora 

as potencialidades da evolução tecno16gtca e , portanto , n3o é 
apropriada a texto const \tuctonal que se pretende duradouro . 

As salvaguardas constantes do Anteprojeto sa:o mats adequa
das aos rtscos conjunturais . 

Pela rejeição. 

CS04036-8 EDUARDO JORGE PT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A garantta do uso da energi a nuclear apenas para f1ns pa

cHicos é mats adeQuada e contempla o propósito conttdo n11 
emenda. 

Pela rejetçlo. 

CS04037-6 OCTÁVIO EL!SJO PMOB 

•••••••• PARECER •••• •••• 
A emenda pretende tornar obr1gar6rto o a l tstamento e o voto 
dos menores de dezo1to anos. stmplemente mudando, na al tnea 
•b• do tnctso 1 do art. 28. o número •cJezo1to • para •cJezes
sets•. Embora ponderáveis as razões do proponente , temos como 
tnócua a tnclusão dessa obrtgatortedade, po1s não haverta co
mo cobrar, na prática, o descumprimento da obrtgação. 
Pela rejetção. 

CS0<039-2 OCTÁVIO EL!SIO PMDB 

••••,..••• PARECER •••••••• 
A 1nclusã:o do tnc1so v ao art . 53 ser ta mera repet tçlo do 
dtsposto no parágrafo 2o. dO art. 383, do anteprojeto . 
Pela prejudtctaltdade. 

CS04047-3 OCTÁVIO EL!SJO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Aprovada. A emenda corrige falha Que traz sérta 1ncoerêncta 
ao texto, uma vez que o dtspostt tvo está corretamente contem
plado no art.414, Hem VIII. 

CSO<OS0-3 OCTÁVIO EL!SJO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda objettva a retirada da parte final do inciso XXI dO 
artigo 14, que permtte o trabalho a menor de 14 anos, por 
três horas dtár tas, na condtçlo de aprendiz. de manetra a 

restabelecer o texto da Corntssã:o da Ordem Soctal. 
O trabalho do menor é tato no Brasil e contr1bu1 para o sus
tento de parcela sign1ftcattva de famtltas de baixa renda. 
Fechar os olhos .a essa rea,11dade contrtbutrta somente para 
prtvar esse trabalho de qualquer proteção legal. O per1'11 da 
economta , e da dtstrtbutçlo de rtqueza, do pa1s nao poss1b111 
ta atnda a supressão do trabalho da crtança. Trata-se, portan 
to, de regulá-lo, de forma a tmpedtr prát tcas abusivas que 
coloquem em rtsco o tempo necessâr1o à educaçlo e ao lazer. 

Pela rejetção da emenda. 

CS04051-1 OCTÁVIO EL!SJO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe que seja oDrigatórta a contrtbutçlo stndtcal , 

no texto da al tnea •g• do tnctso IV, do art . 18, do Antepro
jeto. 
Este dtspostttvo, conforme ficou redigido após a aprovaçl:o, 
em parte , da emenda nUmero cs052S7-9, do Constituinte Mâr1o 
Lima , cotnctde com a pretenslo do autor. 
Pela aprovação . 

CS04052-0 OCTÁVIO EL!SJO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda objetiva dar à annea_ •m• do 1nc1so IV do art. 18 do 
Anteprojeto a redação do tnctso 11 do art . 6o. do Anteprojeto 
da Comtssão da Ordem Social que assegura o pr1nc1p1o da untct 
dade stndtcal . 
A seu favor, é alegada a eventual divisão das entidades stn
dicats, se perm1t1da a pluraltdade, e o consequente enfraque
cimento de seu poder retv1nd1cat6r1o. 
Optamos pela liberdade completa de organização stndtcal . Con
stderaros que só ao trabalhador cabe dectdtr. em cada caso . 
~ sua representaçlo por um , d01s , ou mats s1nd1catos por ca

tegoria e base terrttot tal. 
Pela rejetçJ.o da emenda . 

CS0<059-7 OCTÁVIO EL!SJO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Pré-escolar, de acordo com o tnctso I do art1go 379, 

não const1tu1 parte obrtgat6r1a do ntve\ Dâs1co de enstno. 
Pela rejetção. 

CS0<09<-5 RICARDO IZAR PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o autor da emenda supr1m1r a expressão •e de ou

tras obras de grande porte• da altnea •o• . VIII, do Art . 18 , 
sob a a legação de conf 11to com o dt sposto no Art . 99, XVI, a
ltnea •a•. 

Entenderos que tnextste o conflito. A consulta prévta is 
comuntdades diretamente interessadas não exclue a necessidade 
da rnan11'estaçlo do Congresso Nacional. 

Pela rejetçlo . 

CS04106-2 RICARDO IZAR PFL 

•••••• •• PARECER •••••••• 
O autor propõe substttutr, no Art. 318, a expresslo •Poder 

PUD11co• por •Munictpto • , e o termo •não ut 1 11zadas• por 
• sub-ut 11i zadas • . 

Procede a Emenda proposta. já Que a t r 1 Dutação de áreas 
urbanas compete aos Muntctpios . Por outro lado, o termo • suD
uttltzadas • , embOra mantenha o tratamento dado c\ rnatérta , na 
redação ortgtnal, confere-lhe maior amplitude, o que trans
formar ta a proposta em emenda de mérito. 

Por outro lado , desnecessârta a expresslo •sem cariter ex
proprtatórto• , por redundante , ji que nenhum trtDuto sobre a 
propriedade poderá ter efetto exproprtatórto, em decorrêncta, 
inclusive, do pr1nctpto cont tdO no Hem IV do Art . 269 . 

Em termos de ststemattzaçJo , convém passe esse dtspos1ttvo 
a integrar o Art. 278. já que é neste que se prevê a 1nst1-
tutçlo do respect tvo imposto . 

A nosso ver. portanto, deve a Emenda ser acolntda em par
te, passando a constttutr o lo. do Art. 278 , com a redação 
aDatxo, renumerando-se os parágrafos seguintes, e suprtmindo
se o atual Art . 318: 

·Art 278 ............................................. . 
lo . O imposto de que trata o item I seri progresstvo, 

no tempo, Quando tnctdtr sobre irea urbana nlo edtftcada e 
nlo ut11tzada, de forma que se assegure o cumprimento da 
funçlo social da proprtedade. 

Pela . ãorÕvaçJo parctal. 

CSO<I<B-8 !SERE FERREIRA PFL 

••••• ••• PARECER •••••••• 
O A.nteprojeto já dtspOe convenientemente soDre a matérta ob
jeto da Emenda. 
Pela rejetçlo. 

CS04162-3 GERSON PERES PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
O noDre Autor da Emenda propõe nova redaçlo ao art . 278 

do Anteprojeto, para retnclutr, na CQn~Pet6nc1a dos Muntctptos 

29 
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-------------------------------------------------------------------------------
CS04162-3 GERSON PERES PDS 

0 trnposto sobre servtços de Qualquer natureza e para exclutr 
0 tmposto sobre vendas a varejo. O texto proposto estabelece , 
atnda, que a let complementar ftxará as al 1Quot as máxtmas dos 
tmpostos muntctpats em geral (e não apenas do tmposto Cle 
transmtssão •tnter vtvos• de bens tmóvets e de vendas a vare
jo como consta do texto atual) . Dtspõe, também , Que as al t
QuOtas do tmposto sobre a propriedade predial e terr1tor1~1 
uroana (IPTU) serão progressivas em função do valor e do nu
mero de tm6vets de propriedade de um mesrro suje1to passivo. 

Parte das alterações propostas figurou no Anteprojeto da 
Comissão 11. tendo deh:ado de ser inclu1da no Anteprojeto 
desta Comissão, face à consistênc~a do Sistema Tr1butâr1o 
proposto pela Comtssão Temática competente. 

Com efeito. a longa expertêncta dos patses da Comunidade E 
con6m1ca Européia com relação ao tmposto sobre o valor agre
gado tem revelado a conven1ênc1a de se 1nclu1r, no campo de 
tnctdência desse imposto, tanto a ctrculação de mercadorias 
como a prestação de serviços, conforme orientação adotada pe
la Comissão do Sistema Tr1butàr1o, Orçamento e Finanças. O 
sistema tributário adotado atribui, assim, aos Mun1c1pios 
competência para 1nst1tutr um imposto sobre vendas a varejo 
compensando-os, dessa forma, pela perda do imposto sobre ser-

vtç~~~ outro lado. as Comunas estão sendo beneftctadas,atnda. 
pela tnclusão. na sua competência. do imposto sobre transmis
são •inter vivos•. a qualquer tHulo, por ato oneroso, de 
bens tm6veis. por natureza ou acessão ftstca, e de direttos 
reats sobre tm6ve1s. exceto os de garantia, bem como cessão 
de d1rettos a sua aquisição. além de lhes ser atrtbu1da uma 
participação matar no produto da arrecadação de impostos fe-

der~sQ~ee~~~g~a!b·tPTU, não vemos a necessidade da ftxaç.lo 
de suas aliquotas máximas. em le1 complementar, por tratar-se 
de imposto cujo campo de incidência abrange fatos eminente
mente municipais, sem reflexos nas at tvtdades de outras Comu
nas ou esferas de poder. Quanto à progressividade de suas a
l1quotas. em função do nUmero e valor dos tm6ve1s oossu1dos 
pelo Contribuinte. os Mun1c1ptos teriam d1f1culdades tnsupe
rávets para apurar tats fatos. quando se tratasse de \móveis 
s1tuados tora de seus terr . .At6rtos. 

Pela rejeição. 

-------------------------------------------------------------------------------
CS041B9-5 GERSON PERES PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenoa altera no mér1to o caput do art . 143 ao nele 1n

clu1r d1spos1t tvo Que vtsa dar ao Tribunal de Contas da UnUo 
•autonomia orçamentária, financetra e adm1n1strattva ~. alte
ração esta não prevista no texto das Comissões Temáticas. 

Pela rejetç:io . 

CS04194-1 GERSON PERES PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda em questão pretende aprimorar a redação do paràgrato 
ün1co do art1QO 289. 
A redação proposta. no entanto. a par de suprtm1r a referên
cia ao otstr1to Federal, determina o depós1to das.d1spon1b111 
dades de catxa dos órgãos ou entidades do Poder Publico Fede
ral, Estadual ou Muntctpal em •tnst1tu1ções financeiras of1-
c1a1s respectivas às suas àreas geográficas•, cr1ando condi
ção não prevista no texto que se pretende alterar. 
Asstm, por se referir ao mértto do dtspos1ttvo, somos pela 
rejeição da Emenda. 

CS04210-7 GERSON PERES PDS 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o 1 lustre Autor da Emenda em ep\grafe se espec1-

f1que serem ftnance1ras as tnst ttutçOes aludidas na al tnea 
•c- co item I do art. 282. 

É de se considerar, entretanto, que a tnclusão do termo 
"financeiras • no menctonado d\Spostttvo farta com c:ue este 
não abrangesse a SUDAM e a SUOENE, importantes agências of1-
ciats de fomento das regiões norte e noroeste, respectiva
mente. 

Entendemos , portanto. deve ser mantida a redação dO supra
citado dispos1t1vo, porquanto alcança todos os órgãos of1c1-
a1s de fomento. independentemente de sua natureza. 

Pela rejeição. 

CS042 19-1 MAURICIO CORREA PDT 

•••• •••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação, em parte, nos termos da emenda no. cs01271-2 . 

CS04222-1 MAURICIO CORR~A 

•••••• •• PARECER • ••••••• 
Pe 1 a aprovação . 
Idênt tca à emenda no . cs0273S-3. 

CS04226-3 MAURICIO CORREA 

••• ••••• PARECER "'••••••• 

PDT 

PDT 

Pela aprovaçJo, com Subemenoa, incluindo a expressão 
•e Territórios•. 

Pela aprovação . 

CS04229-B MAURfCIO CORREA 

•••• •• •• PARECER 
Pe 1 a aprovação. 
Redação aperfeiçoada. 

CS04232-8 MAURICIO CORR~A 

•••••••• PARECER •••••••• 

PDT 

PDT 

Pretende o ilustre Const1tu1nte oar ma1or c l areza ao Hem III 
do art 1go 271 do Anteprojeto, Que veda a UnUo 1nst1tu1r 

isenção de tributos 1nclu1aos na competência dos EstadOs ou 
dos Muntc\p1os . 
Como o referido d1spos1t1vo não faz referência expressa ao 
D1str1to Federal, poderia parecer que a UnUo f1car1a com o 
pr1v11ég1o de dar tsençoes para impostos do D1str1to Federal . 
É evtdente que os impostos dos Estados são os mesmos do Dts
tr1to Federal: logo nJo ocorrer1a a htpótese temida pelo Au
tor. 
Contudo, não hà Qualquer incoventente em de1xar-se a 1dé1a 
bem expl\ctta no texto , como ocorreu, aliás, no artigo 277 . 
Pela aprovação. 

CS04240-9 MAURICIO CORREA PDT 

•••••••• PARECER •••••••• 
o art1go emendado om1te o 01str1to Federal de for

ma 1njust1ftcada. Const1tu1ndo esfera da adm1ntstraçJo públi
ca, é recomendável a sua part1c1pação na arttculação prevts
ta. 

CS04245-0 MAURICIO CORREA PDT 

••••• ••• PARECER •••••••• 
A emenda vtsa a corrtgtr omissão e remissão que, realmen 

te, hOuve no anteprojeto. 
Pela aprovação. 

CS04247-6 MAURIC·IO CORR~A 

•••••••• PARECER •••••••• 
Aprovada . A emenda é correta e pertinente. 

CS04256-5 MENDONÇA DE MORA I S 

•••••••• PARECER •••••••• 

PDT 

PMDB 

Torna dübia a aplicação do dtspostt1vo, com o risco de redu
zir a part1c1paçi'!io dos muntc\pios . Os art tgos 67 e segutntes 
dtspõem sobre a criação de áreas metropol1tanas, m1crorre
g1ões, etc .. Jà o art. 317 dtspõe sobre a competência dos Es
tados e Mun1c1ptos na exploração de gás combust \vel canaliza
oo. 
A proposta não apr~mora o Anteprojeto. 

CS04260-3 MENDONÇA DE MORA I S PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela prejudicial \dade em face da subemenda às emendas nümeros 
cs04557-2 e csOS002-9. 

CS042B5-9 MILTON LIMA 

•••••••• PARECER 
N:lo há o que adequar. 
Pela rejeição. 

CS04291-3 NILSON GIBSON 

•••••• •• PARECER •••••••• 

PMDB 

PMOB 

De fato a emenda é de simples redação e coloca o preceito em 
seus devidos termos e1s que passa a ser red1g1do não como se 
fora uma permissão concedida ao Leg1slat1vo, mas um d1-
re1to de suas Casas de obter das autoridades. em tempo háb11 
as informações necessárias ao exerc~cio de sua competência 
const1tuctonal. 
Pe 1 a aprovação da emenda. 

CS04294-8 NILSON GIBSON PMDB 

•••·•••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação, em parte, para explicitar o Tribunal 

do Distrito Federal e Terr1t6r1os•. 

CS04295-6 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Somos pela aprovaçã.o da emenda e, pots, propomos a transpo
sição da al \nea •e• do Hem V do art. 13 para o art . 423, on
de será consubstanctada no parágrafo 6o .. 
Pe 1 a aprovação. 

CS04298-1 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 

O autor propõe a supressão do único por estar a pro1b1çJo 
do monopólio e o11gop611os contida, de modo genérico no 
parágrafo 1o. do artigo 310. Pelo fato de tratar-se, aqut, de 
restrição espec\f1ca, o relator não acolhe a emenda . 

CS04300-6 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A supressão do vocábulo •escol na• na al inea •e•, do ttem 

111, do Art . 107 é de ser fe1ta eis que essa expressão já 
consta do caput do Hem, razão pela qual não deverta constar 
ao seccionamento a que corresponde a altnea •e• em causa. 

Pe 1 a aprovação da emenda. 

CS04301-4 NILSON GIBSON PMDB 

••••••• • PARECER •••••••• 
A expressão •Tribunais Superiores • é correta compat1b111-

zando a sua adoçao o Art. 123. com o 119. 
Pela aprovação . 

CS04302-2 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pe 1 a rej e 1 ção. nos termos de parecer dado à Emenda no. 2446-0 

CS04304-9 NILSON GIBSON PMDB 

•••• • ••• PARECER •••••••• 
O termo convenç:lo, ao final do Hem V do art . 107, não res
peita ao ato internacional propriamente dtto, mas tem a 1ndo
le de um contrato e por isso que não se insere na competên
c1a do Congresso Nacional . 
N:lo havendo conf11to de competência, não há razão para a su
pressão pretendida através da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS04305-7 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovaçJo. uma vez que os artigos referidos não d1zem 

respe1to à Proposta de Emenda à Const 1tuição. 

CS04308-1 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Estarros de acordo com a emenda numerando seu dtspostttvo 

como art . 457, com a renumeração dos subsequentes. 
Pela aprovação. 

CS04309-0 NILSON GIBSON PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação, face à redação dada ao Art. 128 da Comi

ssão Temât1ca 111. 
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CS04313-8 NILSON GIBSON PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovaç3o, em parte, face à aprovação da Emenda 4020-

CS04314-6 NILSON GIBSON 

•••••••• PARECER •••••••• 
Face acolhimento da emenda 4457-6. 
Pela rejetção. 

CS04328-6 V I LSON SOUZA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMDB 

PMDB 

O assunto f i cará a cr1térto das Const1tutções Estaduais e de
pendente ao sistema ae governo a ser aeftntao. 
Pela rejeição. 

CS04336-7 VILSON SOUZA PMDB 

• ••••••• PARECER 
Prejudicada em tazao da subemenda oferectaa à Emenda no . 

375-6. 
Pela prejudictaltdade. 

CS04340-5 V I LSON SOUZA PMDB 

••• •• ••• PARECER •••••••• 
A alteração cogHada na Emenda para a al \nea •b • , do \tem 
lll, ao art. 107 é aproprtada, exatamente a teor ae evitar 
dUvtda ou má percepção do exato alcance da competência a que 
correspo:10e o dtspos'ft tvo. 
De fato, pelo dtsposto no art. 144, (l) ao Anteprojeto, a com
petência do Senado para aprovar os nomes a serem tndtcados 
para o Tr1buna1 ae Contas da Untão se restringe ao terço da 
composição cuja tndtcação cabe ao Presidente aa Repúbltca, 
ets que os restantes dGis terços são escolhidos pelo Congres
so Nactonal (art. 144,11) . Assim, ao estabelecer o art. 107, 
em seu ttem Ill, al \nea •o• que compete ao Senado privativa
mente a escolha dos Ministros desse Trtbunal, essa competên
cia não é ampla e há de se restringir ao terço tndtcaao pelo 
Presidente oa República. Por tsso procede a modtftcação to
tentada através da Emenaa que busca expltc1tar que essa com
petência é adstrtta ao referido terço. 
Pe I a aprovação da Emenda . 

CS04342-1 VILSON SOUZA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprov~ção. 

PMDB 

A emenda insere, na competência exclustva do Congresso Nacto
nal atrtbu1ção lá prevista no ttem li do art. 144 do Antepro 
jeto. 

CS04343-0 VILSON SOUZA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda pretende restabelecer d1spos1ção constante do Ante
projeto da Comtssao III. O Relator , na redaçaio dada ao Hem 
XIV do art. 99 do Anteprojeto no exerc1cio das atribuições 
que 1 he confere o parágrafo 4o . do art. 14 do Regimento da 
Assemble1a Nac tonal Const t tutnte, optou pela proposta dos 
artigos 13 e 43 dos dots Suostttut1vos que lhe foram encami
nhados pelo Presidente da Comissão VIII e que atrtbuem ao 
Congresso Nacional competência para referendar a concessão de 
emissoras de rádto e televisão e sua renovação, cabendo ao 
Pres1dente da República a respect tva outorga . 
Pela rejetção. 

CS04346-4 VILSON SOUZA PMDB 

•••••••• PARECER 
Não vemos oportuno o acatamento da proposta, porquanto já 
aeflu1 ao próprto Anteprojeto a pretençaio da emenda ·. 
Pela rejeição. 

CS04347-2 VILSON SOUZA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
o assunto ficará a cr1térto das Const1tu1ções Estaduais de
pendente do ststema de governo a ser def1ntdo . 
Pela rejetção . 

CS04348-1 VILSON SOUZA PMDB 

•••••••• PARECER *"'"'"'**"'" 
O assunto ficará a cr1tér1o das Const Hutções Estaduats e de
pendendo do sistema de governo na forma a ser definido. 
Pela rejeição. 

CS04383-9 RICARDO FIUZA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Aprovada. Com efetto, a frase suprimida é objeto, com mais 
propriedade do art.414, ttem VIII. 

CS04384-7 RICARDO FIUZA PFL 

•••••••• PARECER •••••••"' 
A Emenda propõe a supressão ao d tspos 1 t 1 vo aprovado no 

amotto da Comtssão Te!Mttca (Comissão VI). 
Pela rejeição . 

CS04385-5 RICARDO FIUZA PFL 

•••••••• PARECER **"'**"'"'"' 
Com a presente emenda o seu ilustre autor pretende restabele
cer , com acrésctmos , o parágrafo 2o . ao art. 6o. do Antepro
jeto aa Comi ssão VI -Da Ordem Econõmtca , o qual precettua 
que •as pequenas e m1croempresas nJo serão at ing t das por nor
mas federais, estadua i s e mun i cipa i s que versem matéria de 
natureza tributária, comercial ou adm1n1strat1va , exceto 
quando nelas expressamente mencionadas, oara assegurar-lhes 
tratamento adequado . 
Entendemos que , em relaça:o ã matér i a tr1butár 1a. verifica-se 
1ncompatibi11dade entre o d1spostt1vo pr oposto e o 
art 1go 272 , po t s este reme t e à le1 complementar o d1sc1p11na
mento ao t ratamento difer enciado re l ativamente à cobrança de 
impostos federa t s e es t aduai s ou a sua não-1nc1 dênc1a , en
quanto a emenda suger 1 da concede às pequenas e às m1 croempre
sas ampla e t rrest r tt a imun idade em re l ação às normas fede
rais , estaduais e municipais que t ratam não só de matérta 
tr 1butàr1a mas também de matéria comercial e adm1n1strat 1va . 
Desse modo, n~o obstant e a ressa l va constante do f tna l da e-

menda. a1'1gura-se-nos tnconvenlente e mesmo temerarta a am
plitude do tratamento que se propõe em favor das pequenas e 
m1croempresas, pots. se conced1do, tal tratamento v1r1a dar
lhes vantagens que, em re l ação às dema1s empresas , represen
tartam 1njust1ftcáve1s pr1v1lég1os. 
Pela rejetc:So. 

CS04386-3 RICARDO FIUZA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A expressa:o Mpesqu1sa • não está mencionada no art1go do texto 

ca Com1Ssaio. Sua tnclusi!o afetaria o teor or1g1nal do Rela
tOr to da Com1 ssão Temát tca . 
Pe l a reje1çaio. 

CS04390-1 RICARDO FIUZA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Emoora de acordo com o parâgrafo lo. do art . 11. do texto 
aprovado pela Comtssão VI. amplia a base de recursos para 
f1ns de alteração das compensações previstas. 
Pela rejeição . 

CS04392-B RICARDO FIUZA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda pretende que seja suprtmtdo o art tgo 436. sob o 

argumento de que a norma deve ser tnclu\aa no art tgo que ae
f\na a competência legtslattva da Untão. 

o dtsposto no arttgo 436 fot incorporado ao arttgo 99, 
onde estão deftntaas as competências exclusivas ao Congresso 
Nactonal , conforme precontzava o artigo ortgtnár\o . 

Peta rejetção. 

CS04420-7 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda traz.~ tona a dubiedade evidente do atspostttvo. Pa
ra a melhor clarez.a ao texto é de usar-se a expressão: •A 
moç~o reprobat6rta e a de censura devem ter tn1ciada a sua 
aprectação dentro de 48 horas de sua apresentação .. . •. 
Assim, o 2o. do art . 170 aeve f1car com a seguinte redação: 

•A moção reprooat6rta e a de censura devem ter 1n1ctada a 
sua aprectaça.o dentro ae quarenta e oito horas ae sua apre-
sentação, não podendo a discussão ultrapassar três dias • . 

CS04421-S EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Trata-se de correção de redação. 
Pe 1 a aprovação. 

CS04422-3 EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMDB 

PMDB 

Pela aprovação. Trata-se de Emenda de reaaçaio . Com efe1to, 
o verbO 1mp1 1car é transtt tvo direto. 

CS04423-1 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
o atendimento do pretendido na Emenda descaractertz.a o Execu
t 1vo, objeto do Cap\tu l o I I. 
Pela rejetção. 

CS04424-0 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Atendida na redaçilo proposta com a Emenda n. 1696-3. 
Pe 1 a aprovação . 

CS04425-8 EGÍOIO FERREIRA LIMA 

**"'"'***"' PARECER •••••••• 
PELA REJEIÇÃO. 

PMOB 

A emenda pretende restabelecer o 3o . do art. 21 da Co-
missão Ill , suprtmido ao texto dO anteprojeto disposição con
t1da no art . 41, caput, da Comissão IV que: ftxa o prazo de 
90 atas de 1nterst1c1o entre os dois turnos aa proposta. t! de 
todo recomendâvel que seja mantido o prazo de 90 atas entre 
um turno e outro, como aprovado pela Comissão IV, no art. 41. 

CS04426-6 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição, pelos fundamentos expostos na emenda de número 
cs04343-0. 

CS04427-4 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 

"'*****""' PARECER •••••••• 
Pela rejeição á vista das razOes expendtdas no exame aa 

emenda número 256-3. 

CS04428-2 EGíDiO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER 
Pela aprovação. 
Redação aperfetçoaaa. 

CS04429- 1 EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER 
Pela aprovação . 
Redação aperfeiçoada . 

CS04431-2 EGÍOIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER 
Pela aprovação . 
Redação aperfetçoada . 

CS04432-1 EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER 
Pe 1 a aprovação. 
Redação aperf e i çoada . 

CS04434-7 EGÍ DI O FERREIRA LIMA 

•• • ••••• PARECER •••••••• 
Tra ta-se de s impl es cor r eçlo de acentuação. 

PMDB 

PMDB 

PMDB 

PMOB 

PMOB 

31 
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CS04436-3 EG!biO FERREIRA LIMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda tem em v1sta , Uo somente. corr1g1r falha de pon

tuação, de fato ocorrente . 

CS04437-1 EGIDIO FERREIRA LIMA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação . A emenda apr 1100ra , à ev t dênc1a, a redação do 
Hem III no art . 153 . 

CS04438-0 EGIDIO FERREIRA LIMA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda corr1ge pontuaçaio do texto . 

CS04439-B EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
emenda de redação . que nri.o altera o mérHo do texto . 

CS04440-1 EG!DIO FERREIRA LIMA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela reJe1ç.llo, uma vez que, nos termos do Anteprojeto , 

integram o Conselho da República . Mtnistros de Estado. con
forme o estabelecido nos 1tens VII e VIII dO 1 do Art. 166 . 

CS04442-8 EGIDIO FERREIRA LIMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda assegura melhor redação ao texto do 2 do Art . 

169 . 
Pela aprovaça.o. _______________________________________ ../ ______________________________________ _ 

CS04445-2 EGIDIO FERREIRA LIMA PMDB 

••• ••••• PARECER 
Pela aprovação. 
Redação aperfeiçoada . 

CS04447-9 EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

Pe l a aprovação em parte para exclutr do Hem IIJ no Art . 
162 do Anteprojeto apenas a referência aos Dtretores do Banco 
do Brast l . A r eferência aos Dtretores do Banco Central fot 
resu l tado co cUsposto no Art. 74, II, da Comtssão v. 

C$04448-7 EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pel a aprovaç.llio da emenda . 

PMOB 

Mod1f1ca a expressão •para ftns de• por •para o f1m de • . 

CS044S0-9 EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovaç:lio . 
Redação aperfeiçoada. 

CS04451-7 EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER 
Pela aprovação . 
Redaçlo aperfeiçoada. 

CS04454-1 EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

PMDB 

PMDB 

Pela aprovação. De fato, quando se alude ao modo de real tza
ca.o das eletçOes mats exato será enunctá-la através do verbO 
fazer, como proposto. 

CS044SS-O EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovaçJ:o . 

PMOB 

oesnecess.t.r1a é , por certo, a ut111zaçJo , no texto do parágra
fo lo. do art. 157, da expressão •somente •. 

CS04457- 6 EGIDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação . 
RedacJio aperfetçoada. 

CS04458-4 EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

PMDB 

t. de ser acetta a Emenda apenas quanto à proposta de 
subst ttutção da prepostçlo •e• pelo conjunt 1vo •ou•. No de-
mats, melhOr a redação proposta com a Emenda no. 3402-3. 

Pala aprovaçlo em parte. 

CS04459-2 EGIDIO FERREIRA LIMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovaclo . A prevtslo constante do 2o . cto Art. 178 Ji 
consta do 10 . 00 Art. 96, por tsso que deve ...,. suprtmtda. 

CS04460-6 EGIDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
A redaçlo ortgtnal é mats adequada. 
Pela rejetçJio . 

CS04467-3 

CS0446B-1 

EGIDIO FERREIRA LIMA 

Concordamos. 
Pe l a aprovacao . 

PARECER •••••••• 

EG!DIO FERREIRA LIMA 

Concordamos . 
Pela aprovação . 

PARECER •••••••• 

PIIOB 

PMOB 

PMDB 

CS04469-0 EGIDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER 
Pe l a aprovação . 
Redação aperfeiçoada. 

CS04470-3 EGIDIO FERREIRA LIMA 

••••••u PARECER 
Pe 1 a aprovação . 
Redação aperfetçoada . 

CS04472-0 EGIDI O FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER 
Pela ap rovação . 
Redação aperfeiçoada. 

CS04473-8 EGIDIO FERREIRA LIMA 

• ••••••• PARECER •••••••• 
Acatamos a ponderação do autor da proposição. 
Pe l a aprovação . 

CS04475-4 EG!DI O FERRE I RA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Face a aprovaç.llo da emenda No . 1633-5 . 
Pela rejeição . 

CS04476-2 EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER 
Pe 1 a aprovaça.o. 
Redaç.llo aper f eiçoada. 

CS04479-7 EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

PMOB 

PMOB 

PMOB 

PMDB 

PMDB 

PMOB 

Estamos de acordo em que a alteração pretendida melhora a re
daç.llo do texto. 
Pela aprovação . 

CS04480-1 EGIDIO FERREIRA LIMA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Embora não concordemos com a justtftcattva da emenda, acata
mos a proposta por acnartll()s que , assim , melhoraremos a reda- · 
ção . 
Pela aprovação . 

CS04481-9 EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
De fato o erro apontado é mantfesto. 
Pela aprovação . 

CS04482-7 EGIDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER 
Pe 1 a aprovaçlo. 
A emenda aprimora a redaça:o . 

CS044B3-S EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela prejud1c1a11dade . 

PMOB 

PMDB 

PMDB 

A remtssão fot corr1g1da em errata pub1 1cada pelo Re l ator . 

CS04484-3 EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pe 1 a aprovação . 
Trata-se de emenda de redação. 

CS04486-0 EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

PMDB 

A Emenda tem em vtsta a tnclusão de uma vtrgula após a ex-
pr essao preenchê-la. que entendemos desnecessár1a. 
Pela reje1ção . 

CS04488-6 EGIDIO FERREIRA LIMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela Emenda é proposta a substttutçlo do pronemo •mesmo• 

pelo pronome •e1e•. 
t de ser aprovada a sugestJ.o. 
PELA APROVAÇÃO DA EMENDA, passando o 1tem IV do 40 . do 

art. 49 do Anteprojeto a ftgurar com a redaçlo ora sugertda. 

CS04489-4 EG!DIO FERREIRA LIMA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
t. de convtr que a tnclusão do art tgo •o· antes dO vocábulo 
•senadOr•. no caput do art . 110 melhora a redaç:lio do texto. 
Pe 1 a aprovaçlo da Emenda. 

CS04490-B EG!DIO FERREIRA LIMA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A ettmtnaçio de uma v1rgula extstente entre as expressões 

"Câmara dos Deputados• e a conjunçlo •e• é aconselhivel. 
PELA APROVAÇÃO DA EMENDA . 

CS04491-6 EG!DIO FERREIRA LIMA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
De fato , mtster se faz proceder i correção proposta, pots 

o verbo proceder, tn casu, extge regêncta 1ndtreta. 
PELA APROVAÇÃO DA EMENDA. 

CS04492-4 EG!DIO FERREIRA LIMA 

PARECER •••••••• 
A Emenda aprtmora a redação. 
PELA APROVAÇÃO. 

CS04493-2 EG!DIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pe 1 a aprovação . 

PMOB 

PMOB 

A emenda , de fato, melhora e corrtge a redação do texto. 

) 
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CS0449~-l EG!OJO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER • • •••••• 
Pela aprovação. 

PMOB 

Emenda de redação. •Por qualquer das Casas• é expressão que 
melhor se adequa ao enunctado do d1spos1t1vo. 

CS04496-7 EGIOJO FERREIRA LIMA PMDB 

••••••• • PARECER • ••••••• 
Pela aprovação . Emenda de redação. Pertinente é a sugestaio de 
suost Hutção do "de" por "daM. 

CS04498-3 EG!OJO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER 
Apr 1moramento da redaç:!io. 
Pe 1 a aprovação . 

CS04499-1 EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•• • • •• ·• PARECER •••••••• 

PMOB 

PMOB 

Pela Emenda se sugere co locar no plural as expressões •no 
1nc1so•. A recomendação é de ser aceita , pots essas expres
sões são tndtcattvas de dots \tens, devendo, pots, trem para 
o plural. 
Pela aprovação. 

cso•soo-9 EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação. 

PMOB 

Correção de redaç.llo. Apropriada é a subst1tu1ção do conectivo 
•e• após vocábulo •guerra ", por v1rgula. 

__________________________________ !. _________________ _________ ___ ______________ _ 

CS04501-7 EG!OJO FERREIRA LIMA 

•••• •••• PARECER 
Pe 1 a aprovação. 
Redação aperfeiçoaoa. 

CS04502-5 EG!OJO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição. 

PMOB 

PMOB 

Pelo teor da emenoa pressupõe-se que o Senado Federal de
cidirá sobre o veto ou pedido de reconsideração. 

CS04503-3 EG!OJO FERREIRA LIMA PMDB 

PARECER •••••••• 
Pela aprovação. 
~ Emenda de redação, através da qual pretende-se suprimir 
v1rgula após termo • República •. com o que concordamos. 

CS04504-1 EG!OJO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação. 

PMDB 

Trata- se de emenda de redação que confere ao texto mator cla
reza e exatidão. 

CS04SOS-O EG!OJO FERREIRA LIMA PMDB 

•••• •••• PARECER •••••••• 
De fato, a tnclus:lo do artigo •o• antes da expressão Senador 
no caput do Art. 111 é recomendável. 
Pela aprovação. 

CS04506-8 EG!OJO FERREIRA LIMA 

•• • ••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação. 

PMDB 

Procede a correção proposta, pots o verbo implicar é transt
t ivo direto. Ace1ta-se a Emenda mas é de acrescentar ao 2o. 
do Art. 8. IN FINE, após vtrgula, o vocábulo CAPUT. 

C$04507-6 EG!OJO FERREIRA LIMA PMOB 

•• ••••" * PARECER •••••••• 
Pela aprovação, substttutndo-se. apenas. o termo • deles • 
por • destes •. 

CS04509-2 EGlDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •• • •••• • 
Pe 1 i:l aprovação . 
A Emenda corrtge erro de acentuação. 

CS04510-6 EGÍDIO FERREIRA LIMA 

••••• ••• PARECER •••••••• 
Pela aprovacão. 
A Emenda corrige erro de acentuação. 

C$04511-4 EGÍDIO FERREIRA LIMA 

• ••••••• PARECER 
Pe 1 a aprovação. 
Redação aperfeiçoada. 

CS04512-2 EGÍDIO FERREIRA LIMA 

••• ••••• PARECER 
Pela aprovação. 
Redaç.lio aperte içoaoa. 

CS04513-1 EG!OJO FERREIRA LIMA 

•••• ••• • PARECER 
Pe 1 a aorovacJo. 
RedaçJo aperfeiçoada . 

CS04515-7 EG!OJO FERREIRA LIMA 

••• ••••• PARECER 
Pela aprovação. 
Redação aperfe1çoada. 

PMDB 

PMOB 

PMDB 

PMOB 

PMOB 

PMOB 

CS04522-0 EG!OJO FERREIRA LIMA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A suostttutcao da expressão •através • com a uttltzaçJo da ex
pressão •por 1ntermédto• é recomendável. De1xa-se de adotar a 
redação recomendada por 1ntetro na emenda em face oe a mesma 
detxar ver a posstotltdade de ampliação do conteúdo do d1spo-

s1ttvo ao om1tir a expressão • tederal• após o voc.ioulo Gover
no . 
Pela aprovação da emenda e apenas para suost1tu1r as expres
sões retro- 1 no 1 caoas. 

CS04523-8 EG!OJO FERREIRA LIMA PMOB 

••• ••••• PARECER •••••••• 
Trata-se de Emenda de redação que aprti!K)ra o texto do 

Art. 117 . 
Pe 1 a aprovaç~o. 

CS04524-6 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMOB 

•••••••• PARECER ••••••• * 
O teri!K) juho é mats genértco, abrange os ju,zes e as jun

tas. 
Pela rejeição. 

CS04525-4 EG!OJO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••• •• 
Pela aprovação. 

PMOB 

Atendida com a redação proposta por este relator 1nctdênte
mente sobre a sugestão constante da Emenda No. 5497-1 

CS04526-2 EG!OJO FERREIRA LIMA 

•••••• •• PARECER ••••• ••• 
Mantendo-se a redação or1g1nal. 
Pela rejetção. 

CS04527-1 EG!OJO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

PMDB 

EmbOra melhore a redação do parágrafo ún1co do Art. 171, 
a redação sugerida não prevê, com ser1a mister, o termo 1n1-
c1al do prazo a que se refere. Por esta razão somos pela sua 
aprovação em parte, para, fixando o dia 1nic1a1 da contagem 
do qu1nqu,deo, dar a seguinte redaça:o a esse d1spos1tivo: 

Art. 111 ...... 
Parágrafo úntco. A Câmara Federal , dentro de ctnco 
d1as do recebimento do pedido de que trata o caput deste 
artigo, poderá, pelo voto da ma1orta de seus membros, man 
ter a moção reprobat6r1a ou a de censura". 
Pela aprovação em parte. 

CS04528-9 EGIOIO FERREIRA LIMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda pretende suprimir do 1tem XIX do Art. 162 do An

teprojeto as expressões ftnats •devenao na mensagem avaliar a 
realização, pelo governo, das metas previstas no plano pluri
anual de investimentos e nos orçamentos da União•. ~ evidente 
a 1mportânc1a de tais d1spostções, que enriquecem o fluxo de 
tnformaçOes entre Executivo e Legtslattvo, razão que deter
minou a nossa opção pelo texto do art . 54, 1tem XIX, da Co
missão 111, complementado pelo Art. 42 da Comtsslo v. 

CS04529-7 EG!OJO FERREIRA LIMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 

Pela rejeição. Ambos os dispositivos mencionados, na Emenda 
e na Just 1fcat tva, devem permanecer, pois referem-se tanto á 
competência do Presidente de Rupúol tca quanto ã Prestdenc1a 
do Conselho de Ministros. 

CS04530-1 EGIOJO FERREIRA LIMA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação, em parte, no que dtz respe1to ao termo 

•arquivamento• . 
Aprovada parct a I mente. 

CS04532-7 EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pe 1 a aprovação. 
Redação aperfeiçoada . 

CS04533-S EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

PMDB 

A emenda propõe aperfeiçoamento na redação do art . 441, do 
Anteprojeto, pela subst1tutção da express:lo •através de le-
gislação de promoção da formação de recursos humanos. por 
•medtante legislação que dtsctpltne a formação de recursos 
humanos•. · 
A emenda deve ser aprovada em parte. pela adoção da segutnte 
expressão subst1tut1va: •medi ante legislação que promova a 
formação de recursos humanos •. 
Asstm entendemos por ftdeltdade ao texto do art. 48, do Ante
projeto da Comtssão I. do aual o art. 441 ortgtnou-se, o qual 
faz referência a uma legislação que •promova• a formação de 
recursos humanos e não apenas a dtsctp11ne. 
Pela aprovação parcial oa emenda. nos termos actma . 

CS04534-3 

CS04535-1 

EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Concordamos com o autor da emenda. 
Pe 1 a aprovação. 

EG!OJO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••.••• 
Mantendo-se a redação ortgtnal. 
Pela rejetção. 

CS04537-8 EG!OJO FERREIRA LIMA 

"''"•••••• PARECER •••••• •• 

PMOB 

PMDB 

PMDB 

Pela aprovação. face ao aprovado na Comissão I I I. 
Estendendo-se a todo o texto onde aparecer a expressao 

•Poaer •. 

CS04538-6 EG!OJO FERREIRA LIMA PMOB 

••• ••••• PARECER ••• •••• • 
PropOe a Emenda, acertadamente, corr1g1r falha dat11ográ

f1ca ocorrida no 1tem li I do Art. 148. 
Pe 1 a aprovacJo. 

33 
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CS04539-4 EG!OIO FE~REIRA LIMA PMDB 

• • •••••• PARECER •••••••• 
Prejud t caao , em face de submenda à emenda no . 375-6. 

CS04540-8 EG!OIO FERREIRA LIMA 

•• •• •••• PARECER •• • •••• • 
Pe l a a;:>rovação . 

PMOB 

Just 1ft ca-se a eltmtnação do vocábu l o • somente- no caput 
ao art . 113 . 

CS04541-6 EG!OIO FERREIRA LIMA PMDB 

PARECER * •••• "a • 
Pela rejeição . 
A crase que , pela Emenda. se busca ellmtnar , é necessária . 

CS04542-4 EG!DIO FERREIRA LIMA PMDB 

••• ••• •• PARECER •••••••• 
Trata-se de emenda de redação e que. efet l vamente. melhora o 
enunciado, colocando-o em termos adequados . 
Pela aprovação da emenda . 

CS04543-2 EGÍDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER ••••+ ••• 
Concordamos com o autor da emenda . 

PMDB 

Pe 1 a aprovação como nova redação do Art . 450 e não 451 
do anteprojeto. 

CS04544-1 EGÍDIO FERREIRA LIMA 
' 

•••••••• PAREéER 
Pe 1 a aprovação. 
Redação aperfeiçoada . 

CS04545-9 EGlDIO FERREIRA LIMA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Tendo em vista a aprovação da emenda No . 4313-8 . 
Pela rejeição. 

CS04546-7 EGfOIO FERREIRA LIMA 

•*•••••• PARECER 
Pela aprovação . 
Redação aperfeiçoada . 

CS04547-5 EG!OIO FERREIRA LIMA 

•••• •••• PARECER •••••••• 
Mantendo-se a redação original. 
Pela rejeição . 

CS04553-0 TADEU FRANÇA 

•••••••• PI.RECER •••••••• 

PMDB 

PMDB 

PMDB 

PMDB 

PMDB 

Os dots dtsposttlvos aludtdos na justlftcattva da emenda tra
tam de Incentivos, porém com áreas e abrangências distintas, 
aconselhando seja preservado o texto do Anteprojeto. 
Pela rejeição. 

CS04557-2 MÁRCIO BRAGA PMOB 

•••••••• PARECER •••+•••+ 
V1sa a emenda a suprimir o parágrafo ún1co do Art . 45 . Igua l 
objet 1vo é buscado na emenda no. 5002 em face de expl1c1tação 

de competências constantes dos arts . 49 , 51 , pa r ágrafo 2o . e 
62 , relat ivas ã Un\ão . aos Estados e Mvntc,p l os . 

Sou favoráve l ao acoltl1ment o, com subemenda para suprtmi r-se 
tamoém , o parágrafo 2o . do art . 51 , passando a emenda a ter a 

segui nte redação : 
~ subemenda do Relator - Supr i mam-se o parágr afo Un1co do art. 
45 e o parágrafo 2o . do art . 51 ". 

Pela aprovação em parte . 

CS04559-9 MÁRCIO BRAGA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação. Adota - se, no en t anto, a redação proposta numa 
Emenda 620-8 

CS04564-S MÁRCIO BRAGA PMOB 

•••••••• PARECER •• •••••• 
A menção das expressões propostas é d i spensável em f ace dos 
vártos n ' ve t s de competêncta .clev tdamente nomeados no Antepr o
jeto (ar t. 5 1, parágr afo 2o., e ar t . 62. I }. 
Pe l a re j e i ção . 

CS04567-0 MÁRCI O BRAGA PMD8 

* **"'* • • • PARECER ••••• • •• 
A emenda apr1mora, efet ivamen te o enunciado do 3. do 

Art. 157, ao subs t Hutr a expressão •aes tstênc t a dentre os 
oots candidatos•, por des istênci a de um dos dois cand idat os •. 

CS04570 - 0 MÁRC I O BRAGA PMOB 

••• •• • • • PARECER •• • ••• •• 
Pretende o \ l ustre Const1tu1nte a fa s t ar posslvets dúv1das em 
torno do H em II do ar t lgo 275 do Anteproje t o, o qua l fala em 

exoor t ação de produtos. sem escl ar ecer se é a feita para o 
Exterior, dando ensejo a Incluir- se no d1SPOS1t 1vo a exporta
ção pa r a outros Est ados. dentro do Pa1s. 
Dtante do texto do próprio Anteprojeto (o I tem VI do parágra
fo 11 do artigo 277), já se chega à conclus:io de que tem 1n
te1ra procedênci a a preocupação do Autor . 
Pe 1 a aprovação. 

CS04571-8 MÁRCIO 8RAGA PMOB 

•••••••• PARECER • ••••••• 
Atend1oa com a redaçJo que est amos pr opondo face á suges

taio constante da Emenda n . 4527-1 . 
Pe 1 a aprova caio . 

CS045B2- 3 MÁRCI O BRAGA PMOB 

••••'"• *• PARECER •••••••• 
At end t da na redação prooosta com a Emenda n . 1696-3 . 
Pe 1 a aprovação . 

CS045B3- 1 MÁRCIO BRAGA PMDB 

•••••••• PARECER *•****"'"' 

Pe l a aprovaça.o. em parte . 
A nova o rdenação que se pretende conferir é mats coeren t e e 
lóg i ca ; no entanto. a pretendida suostttutção das expressões 
• oa Defensor t a • por · aos defensores • e • Ju t z.es • por •Mtnts
t r os • , representa 1 novação. com a qua 1 não concordamos . 

CS04584-0 MÁRCIO BRAGA PMOB 

•••• •••• PARECER •••••••• 
Reje1 tada . A dúv 1da l evantada na emenda é precedente . nas na
da nos autor i za a 1nc l u1r as expressões • no ámb1to da UnUio • 
no tex t o do ar t.469 , posto que seu conteúdo está vincu l ado ã 
regra geral do art. 299 . 

CS04589-1 MÁRCIO BRAGA PMOB 

• ••••••• PARECER '"••••••• 
Prejudicada em face da subemenda oferecida ã emenda no . 

375- 6 . 

CS04595-5 MÁRC I 0 BRAGA 

+••••••• PARECER •••••••• 
Atendida com a aprovaçi:io da Emenda n . 3402-3 . 
Pela aprovação . 

CS04596-3 MÁRCIO BRAGA 

•••+++++ PARECER •••••••• 

PMOB 

PMOB 

Peta rejeição, tendo em vista tratar-se de Emenda de mér1-
to . 

CS0459B-O MÁRCIO 8RAGA PMDB 

+++••••• PARECER •••••••• 
Peta rejeição . A emenda. ao Invés de aclarar o enunciado do 
art. 154. torna-o dúbio, eis que a redação proposta perm1te 
concluir sobre a possibilidade da criação de ma1s de uma De
fensoria do Povo em cada Estado. 

CS04603-0 MÁRCIO BRAGA PMOB 

•••+•••• PARECER +++••••• 
PrejudiCada em face de subemendas ãs emendas números cs04557-
2 e csOS002-9 através da qua 1 se propõe a supressão do para
grafo 2o . do art. 51 que se quer modificar . 

CS04605-6 MÁRCIO BRAGA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
As expressões •no terr1tór1o • exprimem com melhor precisao a 
área f1s1ca de prevalência das garant las asseguradas aos ve
readores . 
Pela rejeição . 

CS04608- 1 JOSÉ LINS PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A dupllc1dade apontada é pertinente. optando-se pela supres
saio do inc i so I, do Art. 50, dada a aportunldade de, assim, 
obter me l hor ordenamento no próprto CapHulo II do Titulo IV , 
e l 1m1nando art i go desnecessário. 
Pela aprovação . 

CS046 12-9 ULDURICO PINTO PMOB 

•••• • ••• PARECER ••• ••••• 
Propõe o au t or a suost Hu 1ção pelo vocábu l o • nenhuma • da 

expr essão •qua l quer •, constan t e do texto ori g i na l. (Art . 13 , 
XV, •n•). 

Somos pel o acolhimento da emenda . 

CS04620- 0 ARNALDO PRIETO PFL 

••••• • •• PARECER •••••••• 
A Emenda a lt er a subs t anc i a l mente a s'stemát lca do Anteproj e
to . Peta r eje i ção. 

CS0462 1-8 ARNALDO PRIETO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pe l a r ej e ição nos termos do parecer dado à Emenda no . 3664 - 0 . 

CS04622-6 ARNALDO PRI ETO PF L 

••••• ••• PARECER •••••••• 
A Elflenda propõe um novo p l ano ao Ant eprojeto, mas alter a , por 
demais , a sua s1 stemá t tca . 
Pela reje1çaio. 

CS04623-4 ARNALDO PRI ETO PFL 

*• ' • • ••• PARECER •• • • • •• • 
Otscordamos do autor. O Capitulo VI I I do TI tu lo IV trata de 
organi zação e at tvtdade da adm1n1 str ação públtca , não caoen
do, po1s. no Titulo da Qrgant zação dos POder es. 
Pela rejeica.o. pois . 

CS04624-2 ARNALDO PRI ETO PF L 

••••• • • • PARECER ••• • • • • • 
A presente Emenda propõe uma sérte de alterações no 

texto. part tndo da modlftcaçào da denominação dada ao Titulo 
11 do Anteprojeto . 

Em outros tópicos a Emenda sugere a manutenção e trans
ferência de d1spos1t1vos par a outros Titulas ou Cap1tulos sem 
uma justificativa plaus\ve l e sem a exata Indicação de sua lo 
c a 11zação 

A desmot l vação da Emenda a par da extensa e complexa ga
ma de alterações propostas levam-nos a julgá-la prejudicada. 

CS04628-5 FERNANDO VELASCO P~OB 

•••••••• PARECER U•••••• 
Prejudicada pelo acolhimento das emendas nos . 331 8 e 3899-1 
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CS04637-4 FERNANDO VELASCO PMOB 

•••••• •• PARECER •••••••• 
o Anteprojeto jâ d1sp0e convenientemente sobre a matér1a ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição . 

CS0464B-O FRANCISCO BENJAMIM PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Al tera no •caout •, a expressão: " É assegurada " por " A 1e1 não 
restringire\ ". 
A versão atual é mats adequada . por ser positiva , razio 
porque o relator opta por não acolher a emenda . 

CS04657-9 JOSÉ LINS PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Trata-se , aparentemente, de emenda de redaç21o . Mas sua a

brangênc1a é matar, já que altera substanctalmente o objet1vo 
da al,nea b, do 1nc1so VII, do Art. 13 , que trata de d1re1to 
invioUvel â pr1vac1dade. 

A emenda nlo se coaduna com a presente fase da Const 1tutn
te . 

Pela rejeição . 

CS04660-9 CÉSAR CALS NETO PDS 

•• •••••• PARECER •••••••• 
com a presente emenda o seu ilustre autor pretende restabele
cer. com acréscimos, o parc\grafo 2o. do art. So . do Antepro
jeto da Comissão VI - Da Ordem EconOmtca, o qual preceitua 
que • as pequenas e microempresas não serão at 1ng1das por nor
mas federais, estaduais e mun1c1pa1s que versem matér1a de 

~~~~~~z~e ~ ~~ b~!~~!:sfme~~c~~c ~~n!~:~ ~i ~~~=t !;:~gurar~~~:~o 
tratamento adequado. 
Na just1f1cação da emenda, afirma-se que o d1spos1tivo actma 
transcrito não colide com o teor do art. 272 do Anteprojeto 
da Comtssão de St stemattzaça:o, porquanto este trata apenas do 
aspecto tribuUrto . 
Entendemos que, em relação à matérta tributária, ver1ftca-se 
tncompat1b11tdade entre o dtspostttvo proposto e o refer i do 
artigo 272 , po1s este remete à let complementar o dtsctpltna
mento do tratamento d1ferenc1ado relativamente à cobrança de 
impostos federais e estaduais ou a sua não-tncidêncta, en
quanto a emenda sugerida concede às pequenas e às microempre
sas ampla e 1rrestrtta imunidade em relação às normas fede
rais, estaduais e mun i ctpats que tratam não só de matérta 
tr1butár t a mas tamoém de matérta trabalh i sta , prev1denc1árta, 
comere ta l e admtn1strat t va . 
Desse modo, nJo obstante a ressalva constante do fina l da e
menda , af t gura-se-nos inconveniente e mesiT'O temerc\rta a am
plitude do tratamento que se propõe em favor das pequenas e 
mtcroempresas, pois , se concedtdo. tal tratamento v1r1a dar
lhes vantagens que, em relação às demats empresas, represen
tariam tnjusttficávets prtvilégtos. 
Pela rejeição . 

CS04670-6 FRANCISCO DORNELLES PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
o d1spostttvo atacado não guarda relaçlo com o entendimen

to que tnspirou a emenda. 
A al tnea •a•. tnctso IX do Art. 13, dtspOe sobre o d1retto 

c\ 1nformac~o. enquanto a emenda propugna for uma redação que 
se refere a diretto de i nformação sobre a própria pessoa. pe
lo que entendemos estar prejudicada. 

Pela prejudicialidade. 

CS04676-S FRANCISCO DORNELLES PFL 

PARECER •••••••• 
Pretende a emenda introduzir dispostt1vos relacionadas com 

a garant ta dos d1re1tos de propriedade e de sucessão a l ém de 
d1sctpltnar a procedimento exproprtatórto . 

A matéria acha-se sobejamente dtscipltnada no Hem XIII do 
Cap\tulo 1 do T\tulo Il de Anteprojeto, razão pe l a qual deve 
ser a emenda considerada prejudicada. 

CS0469 1-9 FRANCISCO DORNELLES PFL 

•••• •••• PARECER •••••••• 
A emenda pretende alterar a redação ' e, na verdade, suprtmtr 
expressOes de mér 1 to . 
Pela rejeição . 

CS04696-0 BASILIO VILLANI PMDB 

•••••• •• PARECER •••••••• ._ 
o Anteprojeto jc\ dispõe convenientemente sobre a matérta Ob-
jeto da Emenda. 
Pela t"ejeiçlo . 

CS04709-S BASILIO VILLANI PMOS 

•••• •••• PARECER •••••••• 
Pretende o Autor seja 1nclu1do no Anteprojeto da Constt

tutção, nas 01spostç0es Trans1t6rtas. o art. 25 do Anteproje
to da Comissão V, que dispõe seja exttnta a contr1bu1ção para 
o FINSOCtAL . Entretanto, enquanto o refer1do d1spos1t1vo pro
põe que sua extinção se faça de modo gradual , a rado de um 
qutnto por ano. a Emenda prevê sua exttnção instantânea. a 
part 1 r de 1989 . 

Isto posto. entendemos não deva ser 1ncoroorada ao texto 
do Anteprojeto a redação proposta. por versar mérito . 

Pela reje1çJo . 

CS04732-0 ERALDO TINOCO PFL 

••• ••••• PARECER •••••••• 
A supressão proposta macula , no mérito, os d1re1tos e as 11-
berdades enunciados no caput do Art . 13 
Pela rejeição . 

CS04733-8 ERALDO TINOCO PFL 

••••••• • PARECER •••••••• 
A Emenda objet tva apenas corrtgir falha de redação no 

3. do Art . 132 . 
Pela aprovação . 

CS0 4740-l ERALOO TINOCO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda visa a aperfeiçoar o art . 30, V. na sua redação . 
Pela aprovação . 

CS04743-S ERALDO TINOCO PFL 

••••• ••• PARECER •••••••• 
V1sa a Emenda mod1f1car a redac:io do Art. 144 do Ante

projeto (calcada no Art. 62 da Comissão 5), oe maneira a com
pat1b11 1zar esse d1spos1t1vo com o Art . 162, Mconservanda , 
como atr1bu1ção do Pres i dente da RepUb11ca, a prerrogat1va de 
nomear os M1n1stros do Tribunal de Contas da UnUo após apro-

vação pe l o Senado Federal • (s1c ). 
Realmente . ass iste razão ao ilustre Autor da Emenda 

quanto â necessidade dessa adequaçlo redac1onal, em face da 
regra geral constante do Art . 162 , Hem 111 (que alterou o 
Art . 54 , Hem III , da Comtss~o 3 ). 

Por conseguinte , acolhendo-se a Emenda sob exame. deve 
se proceder âs segu1ntes alterações : 

a) no caput do Art . 144- subst1tu1r a expressJo • serão 
nomeados pelo Presidente do Congresso Nacional " apenas pela 
segu1nte. como proposto: •seria esco11dos • ; 

b) no 1nctso 11 do mesmo artigo - subst 1tu1r •congresso 
Nactonal" por "Senado Federal ". 

Pela aprovaçaio. 

CS04744- 3 ERALDO TINOCO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação . 
A stmples meneio ao Orgão jc\ determina a sua criação , tor

nando oc1oso que expressamente ela f1que reg1strada . 

CS04745-1 ERALDO TINOCO 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pe 1 a aprovação. 

PFL 

A proposta não deixa de melhorar a redação do Art . 190 No 
entanto é de se lhe dar a seguinte redação: 
• Art. 190- A Procurador i a-Geral da UnUo é org21o competente 
para promover a defesa judicia l e extrajudicial da UnUo . • 

CS04754- 1 ERALDO TINOCO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
O autor propõe a supressão do parágrafo, por estar , a prot

biç~o do monopólio e ol1gop611os contida, de modo genértco no 
to. do art. 310 . 
O art . 310, em seu parc\grafo primeiro, apresenta restrição 

de carâter genérico, enquanto no parc\grafo úntco do art. 404, 
a restrtção é espec\ftca_â matéria . Por este mottvo dectde o 
relator por manter o artigo . 

CS0476S-6 JOSÉ GERALDO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••"' 
O anteprojeto estabelece a reserva da folha de salár1os com 
base exclustva do custeio da segur1dade social. 
O tntento da emenda é ressal var as contr t butções para o Fundo 
de Garantia dO Patrimônio Individual , que 1ncidem igualmente 
sobre a folha de salários . 
Ocorre, entretanto, que o propóstto da emenda já é atendtdo 
pela norma geral do artigo 342, pots o Fundo de Garantia do 
PatrimOnto Indtvtdual tntegra o Fundo Nactonal de Seguridade 
Soctal, conforme estatui o parágrafo lo. do arttgo 344, o que 

torna desnecessar 1 a a emenda proposta. 
Pela prejudtc1a1 tdade. 

CS04790-7 JOSÉ GERALDO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Há que se compattbtlizar o art . 94 com o art . 254 . 
O artigo 94 está tnsertdo no Cap,tulo VIII - " Da Admintstra
çJo Públtca • - Seção III- •Dos Servidores M11ttares• . Este 
arttgo é o que deverá ser mantido, com a nova redaçlo dada 
pelo Constttutnte José Geraldo. Somos pela redação dada e pe-

la sua tnserçlo no art. 94- Seção III, "Dos Servidores Mili
tares • - pots, se fossemos fazer na forma inversa, terhmos 
que supr1mtr o caput do art. 94, alterar a redação do art. 
254 suprim1ndo, • .. . Poltcias Mtlttares e Corpos de Bombeiro , 
etc . etc- - pots essa parte nlo é do Capitulo III - Das Forças 

Armadas • -e tnclutrmos no art1go 259 -um parâgrafo 4o. com 
a mesma redação do art. 254 , supr1m1ndo a expressão • forças 

Armadas • e incluindo •Pol tetas M11 ttares e Corpos de Bombe-
1ro•. etc . etc, estes do capHulo IV - da Segurança Públ tca. 
Desta forma, somos pelo aproveitamento da Emenda cs04790-7, 
do Const1tu1nte José Geraldo. 
Pela aprovaca:o. 

CS04BSS-S ISRAEL PINHEIRO FILHO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A supressão proposta não conf1gura, a nosso ver, adequação do 
texto seja a outro dtspostttvo do Anteprojeto , seja ã redação 
proven1ente de alguma Comissão . 
Pela rejeição . 

CS04858-0 ISRAEL PINHEIRO FILHO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A supressão proposta não configura, a nosso ver, adequação do 
texto seja a outro dtsposHtvo 00 Anteprojeto , seja ã redação 
proveniente de alguma Comissão. 
Pela rejeição. 

CS04862-8 LUCIA BRAGA PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS04876-8 LUCIA BRAGA PFL 

•••••••• PARECER •••• •••• 
Trata-se de emenda de redação ao disposto na al \nea •c · . 

inctso I do Art . 13 do Anteprojeto, que esU conforme o texto 
da Comissão Temática I (Art . 3o . , I, al\nea •c • ). Entendemos 
que a emenda nlo corresponde a sua just1f1caçàio . e que deva 
ser considerada prejudtcada para a presente fase dos traba
lhos Constituintes. 

Pela prejud1cia11dade. 

CS04903-9 ROBERTO FREIRE PCB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição . conforme parecer proferido na esnenda 351-9 . 
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CS0490S-S ROBERTO FREIRE PCB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já d1sp0e convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS04907-1 ROBERTO FREIRE PCB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe a emenoa o restabelecimento do texto da Com1ssao da 
Ordem Soctal, Que dtspõe da crtaçlo de comissões de trabalha
dores por local de trabalhO e garante, a seus tntegrantes, a 
proteç~o legal dispensada aos dtrtgentes s1ndtca1s. 
A proposta é congruente com o princ\pto da untctdade sindi
cal defendidO naquela Comiss~o. A opç~o pela ampla liberdade 
de organ ização stndtcal adotada por este Anteprojeto, teve 
cpmo consequêncta a redaç~o que se pretende subst Huir. Se é 
assegurado ao trabalhador o diretto de organizar quantos stn
dtcatos Queira por categoria e base terr1tortal, nada mats 
lógico que o diretto, decorrente, de organizarem-se, no tnte
rtor das U.bricas. as associações e comtssões que os emprega
dos desejarem, ainda Que sem vinculo stnd1cal. 
Parece-nos, contudo pert tnente a extensão aos integrantes de
ssas comissões da proteç~o lega l devida ao dirigente sindical 

A parcela da m111tâncta sindical envolvida nos embates cott
dtanos deve ser resguardada de eventuáts retaliações patrona
Is. 
Pela aprovação parcial da emenda . 

CS04911-0 ROBERTO FREIRE 

•••••••• PARECER •••••••• 
Já foi atendida na •errat a• (art. 57). 
Pela prejudtctaltdaae. 

C$04912-B ROBERTO FR~IRE 

•••••••• PARECER •••••••• 
Já fot atendtaa na •errat a • (art. 56). 
Pela prejudtcialtdade. 

C$04914-4 ROBERTO FREIRE 

•••••••• PARECER •••••••• 

PCB 

PCB 

PCB 

A emenda objetiva a rettrada da parte ftnal do tnctso XXI do 
artigo 14, que permite o trabalho a menor de 14 anos, por 
três horas dtártas, na condtçao de aprendtz, de manetra a 

restabelecer o texto da Comissao da Ordem Soctal. 
O trabalho do menor é tato no Brastl e contribut para o sus
tento de par-cela stgntftcativa de fam111as de ba1xa renda. 
Fechar os olhos a essa realidade contr1bu1r1a somente para 
privar esse trabalhO de qualquer proteç:io legal. O perfil da 
economta, e da distrtbuição de rtqueza, de pais não posstb111 
ta ainda a supressão do trabalhO da criança. Trata-se, portan 
to, de regulã-lo, de forma a tmpedtr as pràttcas absurdas Que 

colOQuem em rtsco o tempo necessário à educação e ao l azer . 
Pela rejetçJo da emenda. 

C$04936-S ROBERTO FREIRE 

•••••••• PARECER •••••••• 
Aprovada pare 1 a 1 mente. 

PCB 

A Emenda tem em vtsta deixar expl1c1to, no art .91 , o diretto 
de greve , já assegurado aos servidores pUbl tcos segundo a 
proposta da Comtssao VII - Da Ordem Social e imp11c1tamente 
aco tht do no Anteprojeto quando alude a altnea ·e~. do Hem V, 
do art. 18, à não • suspensão . .. da relação de emprego pUbltco • 
no caso de •man1festação de greve•. 
O acréscimo proposto à letra do art .91 detxa a desejar Quanto 
à correção gramat tca 1. 
Pelas razões expostas, somos PELA APROVAÇÃO EM PARTE DA Emen
da, adotando a segu1nte redação para o art. 91: 
•Art.91. t assegurado ao servtdor pUblico civtl o d1re1to à 
livre assoc1ação sindtcal e o ae greve•. 

CS04939-0 ROBERTO FREIRE PCB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda objetiva a retirada da parte f1nal do tnctso XXI do 
art tgo 14, que perm1te o trabalho a menor de 14 anos, por 
três horas dtártas, na condição de aprendiz. de mane t ra a 

restabelecer o texto da Comissão da Ordem Soctal. 
O trabalho do menor é fato no Brasil e contrtbut para o sus
tento de parcela signHtcattva de tamtltas de batxa renda. 
Fechar os olhos a essa realidade contrtbutria somente para 
prtvar esse trabalho de qualquer proteção legal. O perfil da 
econom1a, e da dtstributçlo de riQueza, do pats não poss1b111 
ta atnda a supressão do trabalho da crtança. Trata-se, portan 
to, de regulá-lo, de forma a tmpedtr pràt tcas abustvas Que 
coloquem em rtsco o tempo necessário ã educaçao e ao l azer. 

Pela rejeição da emenda. 

C$04941-1 ROBERTO FREIRE PCB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação . consoante o parecer exarado na Emenda número 
3519-4. 

CS04942-0 ROBERTO FREIRE PCB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe a exclusão da expressão •med1ante autorização 
por escrito do interessadO•, do texto da al tnea •g • dO tnctso 
IV, do art. 18, do Anteprojeto . 
Pela aprovação, nos termos do dtspos1ttvo actma menctonadO. 
como ficou redtgtdo após aprovação, em parte, da emenda núme
ro cs05257-9, dO Const1tutnte Màrto Ltma. 

CS04943-B ROBERTO FREIRE PCB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda objettva dar " al \nea •m• do 1nctso IV do art . 18 do 
Anteprojeto a redação do 1nc1so I I do art. 6o. do Anteprojeto 
da Corntss~o da Ordem Soctal, Que assegura o pr1nc\pto da unt
ctdade sindical . 
A seu favor é alegada a eventual dtvtslo das entidades stndt
cats, se perm1ttda a plural tdade, e o consequente enfraquect
mento de seu poder retvtndtcatório. 
Optamos pela 1 tberdade completa de organização stnd1cal . Con
sideramos Que só ao traba lhador cabe dectdtr, em cada caso, 
de sua representação por um, dOts, ou mats sindicatos por 
categoria e base terr1tottat. 
O cr1térto de forrnaçlio de um stnd1cato por ramo de prOduçlo é 
conseQuêncta dtreta do prtnctpto de unictdade, razlo pela 
Qual nlo foi contempladO dO texto. 
Pela rejetçlo da emenda . 

CS04963-2 HAROLDO SAB0IA PMDB 

•••••••• PARECER •• •••••• 
A Emenda detecta mats um caso de d1st1nçao entre bras1-

1e1ros natos e natural 1zados no anteprojeto (o art. 180). 
Tem, portanto. procedência . 
Julgamos, porém, melhor e ma1s abrangente a fórmula pro

posta pelo Senador Alfredo Campos, na emenda no. 3352-3 . (em 
anexo) . 

Pela rejetçao. 

CS04967-S HAROLDO SAB0I A PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 

A alteraçlo de redação proposta para o parágrafo 10. do art. 
310 não aperfeiçoa o dispos1t ivo do Anteprojeto. 
Pe la rejeição. 

CS0497B-1 OENISAR ARNEIRO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Just1ftca-se a supressaio, não em razao da justtftcação, mas 
por já estar o assunto de que trata o 4o. do art. 65 regula 
do nos arts. 96 e 97 (v. emendas no. 5522-5). 

CS0498S-3 DENISAR ARNEIRO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O art. 49, do anteprojeto, trata da competência da União, de 
modo geral. A forma de exerctcto dessa competência é Objeto 
de outro dtspostt ivo. 
Pela rejeição. 

CS04998-S OENISAR ARNEIRO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação em parte, com a redação proposta na subemenda 
à emenda no. 0535-0. 

CSOS002-9 OENI SAR ARNE I RO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda objetiva a supressão do parágrafo Untco do art . 45. 
Pe la aprovação em parte, nos termos do parecer, com subemen
da, à emenda no. 4557-2. 
Pela aprovação em parte. 

CSOS003-7 DENISAR ARNEIRO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação em parte, com a redação proposta na subemenda 
à emenda no. 0535-0. 

CS05016-9 DENISAR ARNEIRO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A pol teta federal, nos termos dO Anteprojeto. tem atrtbutçOes 
espectftcas que não se coadunam com a proposta (V arts . 258 e 
259). Pela rejeição. 

C$05032-1 JOS~ RICHA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Exceto o 10. do Art . 333 que, por outra emenda trá pa-

ra Dtspos1ções Trans1t6r1as, os demais não se referem a pra
zo, sendo pertinente a manutenç:io do Art. 500 . 

Pela rejeição . 

csososs-o JOS~ RICHA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Atendida com a aprovação da Emenda n. 3402-3. 
Pela aprovaçlo . 

CSOSOSS-8 JOS~ RICHA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMDB 

PMDB 

Pela aprovação . O disposto no 2o. do Art. 178 já está aten-
dido no Art. 96 10. 

CS05062-2 JOSé RICHA PMDB 

•••••••• PARECER •••••• •• 
Não concordamos com a supressão do tnctso. Uma cotsa é d1zer 
Que as terras ocupadas pelos s11v\colas são de propriedade da 

Untão, e, outra, é estabelecer a posse dos tndtos sobre 
esses bens. 
Pela rejetção. 

CS05070-3 JOS~ RICHA PMDB 

PARECER •••••••• 
Pela aprovação. 
G texto da emenda tem redação mats prectsa. 

CS05071-1 JOS~ RICHA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Atendida com a aprovação em parte da Emenda no. 4420-7, 

Que propõe redação mats completa para o 2. dO art. 070 . 
Pe 1 a aprovação. 

CSOS072-0 JOS~ RICHA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Atendtda com a redação Que o Relator propõe tnc1dentemen

te sobre a sugesUo constante da Emenda n. 4527-1. 
Pe 1 a aprovação . 

CSOS076-2 HAROLDO SAB0IA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dtspOe convententernente sobre a matérta Ob
jeto da Emenda. 
Pela rejetçlo. 

CSOS077-1 HAROLDO SAB0IA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
PropOe a emenda QUe das al 1nea •g• e •h•. II do Art. 28, 

sejam suprimidas, respecttvamente, as expressOes •tgualMente• 
e •atnda• . Slo propostçOes de tnelutivel adequaçlo tkntca, 
pelo Que somos pelo acolhimento. 
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CS05079-7 HAROLDO SABÓIA 

•••••••• PARECER ••• ••••• 
Pela aprovação . 

PMOB 

A emenda 1nclu1 d\Spos1ção conttaa no parágrafo lo. ao art1go 
112 da Comtssão 7, tendo o mesmo objetivo da de no. cs0273S-3 

CSOSOB0-1 HAROLDO SABÓIA PMOB 

•••• •••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe que se acrescente uma a l \nea ao 1nciso IV do 
art . 18, do Anteprojeto, restabelecendo preceito que ftgurava 
na etapa anterior, garantindo aos trabalhadores participação 
nas vantagens advindas aa modernização tecnológica. 
Como existem outras emendas que. no trato da matéria, propõem 
o restabelecimento de outro precetto complementar, relattvo 
ao resguardo dos direttos adquiridos, na adoção de conquistas 
tecnológicas e da automação. consideramos mats técntco fundir 
as duas propostas em um só texto, que passará a integrar o 
elenco ae dire1tos enumerados no art. 14. 
Pe 1 a aprovação da emenda . na forma acima . 

CS05089-4 HAROLDO SABÓIA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe outra redação para a matéria da organização 
stnatcal , tnciso IV, do art . 18 , do Anteprojeto, compattbtlt
zando os textos das Com1Ss0es 1 e VII e contempla a untc t dade 
sindical . 
O Anteprojeto. contudo, optou pelo pluralismo stnd1cal, razão 
pela qual a proposta não é ace1ta no seu tOdo. 
EntretandO, não há tncompattbtltdade entre o pluralismo sindt 
cal e a contribuição s1ndtcal aprovada em Assembleta Geral da 
entidade stndtcal . 
A proposta pode ser aprovada, em parte , alterando-se a reda
ção da al\nea •g•, ao tnctso IV, do art . 18 , conforme resul
tou da aprovação parcta l da emenda no . cs05257-9 , do Consti
tuinte Mário Ltma, pel~ subst1tutçlo da palavra •poderá " por 
•deverá " e exclusão aa exoressão •mediante autorização por es 
crito do interessado" . 
Pela aprovaçlo parc1al, nos termos em que ficou posta a al ,_ 
nea •g•, do tncfso IV , do art . 18, do Anteprojeto . 

CS05091-6 HAROLDO SABÓIA PMOB 

••••••• • PARECER •••••••• 
Pela aprovação parcta l .A expresslo •somente• restringe o con
ce\to (rejeitada). A moatftcaçlo para •art . 307 "_ faz a ade
QuaçJo técnica . 

CS05095-9 HAROLDO SABÓIA PMDB 

PARECER •••••••• 
Pela rejefção. pelos fundamentos expostos na emenda de número 
cs04343-0 

CS05117-3 AUREO MELLO PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
o agrupamento proposto fere categorias do conhectmento e o 
ordenamento legfslat tvo, desestruturandO substantivamente o 
Anteprojeto . Além disso, a Emenda adfta elementos ao mér1to. 
Pela rejetção. 

CS05119-0 AUREO MELLO PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Educação e Cultura são ter r 1 tórfos cont tguos, corresponden -
tes, ás vezes até unos e xfpófagos. A reordenação e secctona
mentos propostos ferem a trad1çlo tnst ttuctonal e legal bras f 
letras . Pela rejeição. 

CS05124-6 LUIZ SOYER PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovaçlo nos termos da emenda número cs02316-l. 

CS05127-1 LUIZ SOYER PIIDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda é pertinente porque sintetin. o texto sem prejuho 
oo conteúdo . COntemplada nos termos da emenda cs0310l-6 . 
Pela aprovaçlo parctal . 

CS05128-9 FÁBIO FELDMANN PMOB 

•••••• •• PARECER •••••••• 
A dupl fc1dade apontada é pertinente, optandO-se pela supres
slo oo tnc1so I, dO Art . 50, dada a aportuntoade de , asstm, 
obter melhOr ordenamento no próprio CapHulo li do THulo IV, 
el fm1nanoo art fgo desnecessirto. 
Pela aprovaçlo . 

CS05137-8 FÁ810 FELDMANN PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A eMhda supr1me a rnençlo •recursos hldrtcos integrados ao 
seu patrtiiiOnto·, implicandO seu acolh11118nto em alteraçlo do 
conteúdo ao art . 50 . 
Pela rejetçJo . 

CS05138-6 FÁBIO FELDMANN 

•••••••• PARECER •••••••• 
A reaaçlo proposta colide com o art . 48, II. 
Pela reje1çlo. 

CS05139-4 FÁBIO FELDMANN 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMDB 

PMDB 

A CQIIIP8tência sup181118ntar prevtsta no art. 53, I, ji satisfaz 
o pret end 1 do pe 1 a emenda . 

Pela prejudtctal tdade. 

CS05143-2 NIOH ALBERNAZ 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejetçJo. 

PMOe 

O •quorun·espectal de 2/8 dOs .....oros oos tribunats, estabe1e 
ctdO para as dec1..0.. aO.tn11trattvu, consta dO tt• IX do 
art. 88 da CO.Uslo III, nlo nos cabendO, nnta fase dOa tr-a
balhOS, exalltnar-lhe o "'rUo. 

CS05145-9 NlON ALBERNAZ 

•••••••• PARECER •••••••• 
O texto or1g1nal já contém o pretendido. 
Pela rejetc.lo. 

CSOSlS0-5 NION ALBERNAZ 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

PMDB 

A Emenda mod1f1ca suostanc1almente o cr1térto de acesso ao 
Trtpunal de Justtca, adotado pelo anteprojeto, cerceando a 
ascendo ao Tribunal Infertor para Tribunal de Justiça. Tra
ta-se de mér1to. cuja apreciação não cabe nesta fase reg1men
ta1. 

Pela rejeição. 

CS05160-2 ANNA MARIA RATTES PMDB 

• •• ••••• PARECER •••••••• 
PropOe a alteraç:lo da palavra fecundidade por ferttltdade. 
No tex to do Anteprojeto está proposta a regulaçlo da reprodu
ção e não da capac 1 dade de reproduz i r . 
A alteração proposta altera o sentido do dtspostttvo. 
Pela rejeição. 

CS05166-1 ANNA MARIA RATTES 

•••••••• PARECER •••••••• 

PMOB 

A Emenda objettva suprtmtr a figura do "classista• na com
posição do Tribunal Supertor ao Trabalho, conf11tando com o 
texto constante dO Anteprojeto. que prevê na composição da
quele Tribunal sets vagas para aquela categoria . 

Pela rejeição. 

CS05184-0 ANNA MARIA RATTES 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição. 

PMOB 

A emenda pretende estabelecer prtnclpto adotado no art . 30 
da Comtss:lo III oue trata da reapresentação. nas mesma sessão 
legislativa, de Proposta de Emenda á Const1tuição. O Relator 
optou pelo dtsposto no art . 42 da Comissa.o IV , que veda a 
reapresentação, na mesma sessão l egtslattva , de matéria cons
tante de Proposta reje1tada ou havtda por prejudicada . 

CS05191-2 ANNA MARIA RATTES PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dtspõe convenientemente soore a matérfa ob
jeto da Emenda. 
Pela rejeição. 

CS052DO-S NELTON FRIEDRICH PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dtspOe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejetçlo. 

CS05215-3 SAULO QUEIROZ PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda em questão suprime a possfbilfdade ae o Códfgo de 
F 1 nanças Públicas, a ser aprovado por Le1 Complementar , na 
forma do arttgo 287, VIII, dtspor sobre : •compat1b111zaça.o 
das funções das fnst1tutções oftc1ais de crédtto da Untlo" . 
Entende o nobre Const1tufnte que a matérta deve ser objeto da 
Let do Sistema Ftnancetro Nactonal, prevista no artigo 336 . 
Ocorre que a Let Complementar, na hterarquta const1tuctonal 
dos textos legats, sobrepõe-se á Lei Ordinárta , inclusive no 
que se refere ao Quorum para aprovaçlo . 
Na h1p6tese, o d1spos1t tvo cuja supresslo é proposta fot tn
clutdo entre as matértas a serem deftntdas na Let Complemen
tar que aprovará o Códtgo de Ftnanças Públ tcas, e que é hie
rarQuicamente supertor á Let de que trata o artigo 336 . 
Assim, somos pela rejeição da Emenda. 

CS05227-7 LU!S EDUARDO PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
No dfspos1ttvo cttado, Art . 2o. dO Anteprojeto de Const1tut

çlo, nlo extste o vacábulo a ser subst 1tu1do, •pensamento•. 

Por essa razlo, consideramos prejudicada a emenda . 

CS05232-3 GERALDO CAMPOS PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda pretende restabelecer o texto ao 1nctso XXIII, do 
art. 2o . , do Anteprojeto da Comtsslo da Ordem Soe tal, o Qual 
substttutrta tOdo o texto do inc1So v. do art. 18. do Antepro 
jeto. 
Na ai tnea •b• dO tnciso V, dO art. 18, do Anteprojeto foi 
aproveitada a parte do texto do tnctso XXIII, do art . 2o., dO 
Anteprojeto da COmtssJo da Ordent Soctal, relattvo á competên
cta atrfbufda aos trabalhadores, ae decidir sObre a oportuni
dade a o lnt:11to de tnt&resses_que deveria defender por meto 
da greve. 
E na al1nea •c• dO mesmo tnciso é contemQlada a outra parte 
de texto de Anteprojeto da COmtssJo da Or-de SOCtal, referen
te ao resguardo da conttnutdade dos ser-vfços tndtspensivets 
i comuntdade. 
Portanto, o texto Que a emenda. propõe restabelecer esU eon
t 1d0 no tnctso V, dO art. 18, do Anteprojeto, aléfl de outras 
norNs usegur-adOras do dire1to de greve. 
Pela r-ejefçlo da emenda. 

CS05233-1 GERALDO CA .. OS PIIDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
V tu a emenda a tornar expl 1c1to no caput ao art. 14, ser-em 
os direttos al 1 asseguradas extenstvos ao servidOr públ tco. 
COnsideramos que efetivamente, a nlo 8JI.plic1taç~ do servidOr 
poderia dar margem á tnterpretaçJo de, em funçlo de suposta 
espectf1ctdade, nlo fazerem jus a deter•tnaaos dtrettos de 
gozo dos demais trabalhaoores. 
Optamos. contudo, por unar a omtsslo Ndfante alteraçlo dO 
art. 85 dO Anteprojeto que relaciona d1spostç0ea apl tcivets 
ao servidOr pü:bltco ctvt 1. A nova reaaçlo explic1ta serem 
seus também os dtrettos asseguradOs no art. 14 ao tratlit!lhador 

Pela aprovaçlo. na forma do ar-t. 85. 

CS05254-4 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Vtsa a EMenda a CQIIPilt1b11tur os arttgos 436 e 49, tn

cisos XIX, al\nu •1•,contertndo CCJ~~~Pttlncta i untlo e ao 
Congr-esso Nactonal para legislar SObre o. d1rett08 dos tn
dtoa. 
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A emenda apre~enta, contudo, uma impropriedade, vtsto 
oue cabe ao Congresso Nacional legislar para a Untão. 

Dessa maneira, somos- pela rejeição . 

-------------------------------------------------------------------------------
CSOS257-9 MÁRIO LIMA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe uma redação completa sobre a organização stn
dtcal, subst ttut tva da que se encontra no Anteprojeto. resta
belecendo o texto que havta stdo aprovado pela Comissão da 

Ordem Soe tal. o texto da Comissão da Ordem Social traduz a opção pela unt
ctdade stndtcal e é coerente com ela. 
Mas o Anteprojeto optou pelo pluralismo stndtcal e é também 
coerente com este. 
Algumas normas em ambOs os textos s.lio comuns, pela consagra
ção da 1 tberdade e da autonomia stndtcal. 
Como não existe incompat1b111dade entre o pluralismo stndtcal 

e a contrtbutçaio s1nd1cal aprovada em Assembleta Geral da en
tidade stndical, entretanto, é de aproveitar-se a parte cor
respondente. do texto transcrito na emenda. o da ltnea •g•, 
para substituir a expressão *poderá• por •deverá•, a fim de 
garantir recursos ao custeto das attvtdades da organtzacao 
stndtcal, exclutda a expressao •mediante autorização por es
crito do interessado * . 
Com este aproveitamento. a referida al \nea •g • passa a ter a 
seguinte redac:io: 
*A Assemble1a Geral é o órgão de11tH~rattvo supremo da entida
de sindical, competindo-lhe deliberar sobre sua constituição. 
organização, dissolução, eleições para os órgãos diretivos e 
de representação; e fixar a contribuição da categoria, que 
deverá ser descontada em tolha*. 
Pela aprovação parc1al da emenda. 

CSOS262-S DASO COIMBRA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A supressão das expressões suger1das na emenda importartam em 

a~~a~~~6~~~a~o~~;e~~ 1 :~!~ ~~o q~:r ~~~r~:s~~~~~~g~ ~~~e~~~~~~ 
dores púb11cos c1vis. contrariando o aprovado pela Comissão 
VII. 
Pela rejeição . 

CS05271-4 DASO COIMBRA PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propOe ã. supressão do 1nc1so II, do art. 14, do An
teprojeto. porque o seguro-desemprego, refer1do neste d1Spo
s1tivo. já está contemplado no 1nc1so IV do art. 361. 
A dupla referência realmente ocorre, mas não s1gntt1ca redun
dánc1a. 
No inc1so II, do art. 14, o seguro-desemprego vem relacionado 
apenas como um dos d1rettos dos trabalhadores. 
No tnciso IV. do art. 361, no entanto, é feita menção ao se
guro como um programa a ser inserido obrigatoriamente nos 
planos da Prev1dênc1a Soc1a1 e esta segunda norma apresenta 
caráter de operac1ona11zação. visto que f1xa os parâmetros do 
1nst i tuto. quanto ao seu valor e duraç:io da concessão do au
x' 11o por desemprego involuntário. 
Somos pe 1 a rej e i cão da emenda. 

CS05274-9 NELTON FRIEDRICH PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria ob
jeto da Emenda. 
Pela rejetçlo. 

CS05283-8 LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o autor deslocar do tHulo III - Das Garantias 

Constituc1ona1s- o Art. 43, para reposicioná-lo como 3o. 
do Art. 29, da Seção *Dos Dtreitos Polittcos•. 

Entendemos que a emenda mtnim1za a 1mportânc1a da dispost
ção dada i. garantia Constitucional assegurada aos militares. 

Pela rejeição. 

CS05287- 1 LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 

A emenda vtsa a tornar 1mposs\vel a dissolução de partido po-
1\ttco, até mesmo por decisão judicial. Ora, a al,nea *b• do 
1nc1so XV do Art. 13 do Anteprojeto, que trata da segurança 
jur\d1ca corno dtreito inviolável, diz, textualmente: "a lei 
não poderi exclutr da aprectaç:io do Poder Jud1cUr1o nenhuma 
lesão de dtreito*. E esse disposittvo deve ser entendido de 
manetra ampla, como •nada (nenhum ato, ou fato) pode ser ex
clu\do, por lei, de apreciação jud1c1ár1a*, até porque s6 a 
apreciação judictárta é (lue pode estabelecer se há, ou não . 
lesão de dtretto. Assim, para manter a coerêncta, dado que 
julgamos o asstnalado precetto essencial à ordem jur\dtca, 
entendemos deva a emenda ser rejeitada. 

CS05290-1 LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Tem rado o nobre Autor da emenda. As expressc5es •termos 

f1na1S• antecedendo a expressão •convenção* slo tnexatas para 
de1'1nir o fato pretendido. A dectsão do Senado, •tn casu•, 
tnctde sobre o texto def1n1ttvo da convenção. A expressão 
•termo ttnal* tem, altas, outro stgn1f1cado d1ferente, notada 
mente na linguagem jur,dtca, pois, nesta, stgntftca Q Ulttrno 
dta de um prazo determinado. 

Pe 1 a aprovaçaio da emenda. 

CS05291-9 LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Procede a correção sugerida. De tato •termo de tnvest i dura• 
é, como asstnala o nobre Autor da Emenda, destgnattvo de ato 
de posse e o que quer signtttcar o dtspostttvo, com a expres
são objeto de substituição. é o termo f1na1 dO mandato, 1sto 
é, o ült tmo dta a que cor responde o exerc\cto do encargo. 
Pela aprovaç.Jo da emenda, para adotar a redaçlo nela propos
ta. 

CS05297-B LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Do anteprojeto da Comissão I (Art. 5o., I, al \nea c), fot su
prtmtda a palavra •tgual*, referente ao voto . COII u•e vocibu-
10, quts o Constttutnte confertr ao voto o MSfiO peao eleito
ral em tOdOs os EstadOs • Terrtt~tos. 

A emenda em causa v1sa a re1ntroduz1r no Anteprojeto da Cons
t1tu1ç3.o a palavra 1gual após •voto".Op1namos pelo acolh1men
to . 

CS05303-6 LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Propõe o Autor a supressão do d1spos1t1vo Que atr1bu1 ao 

órgão jur1d1co do M1n1stér1o da Fazenda a representação jud1-
c1al da União, na cobrança de créd1to tr1butár1o e nas causas 
referentes à matéria fiscal, tendo em v1sta prever o Antepro
jeto , no art. 190, a 1nst 1tu1çaio da Procuradoria-Geral da u
nUo, com competência exclusiva para realizar a defesa jud1-
c1a1 e extrajudicial da unUo. 

A previsão const1tuc1onal não obstacu11za venha a própria 
Carta, em outro d1spos1t1vo, conferir a órgão diverso a re
presentação da UnUo, esoec1f1camente no que concerne à co
brança de crédito tr1butár1o e ás causas referentes à rnatér1a 
ftscal. 

A propósito, as decisões dos tr1buna1s sobre matéria fis
cal têm, frequentemente, ev1denc1ado ser um imperativo a 
ex1stênc1a de um órgão técntco-jur,dico espec1ftco que defen
da os interesses da UnUo, relativamente a seus créditos trt
butártos e matérias correlatas. 

~~~=,~~je~ç~g~flito, nos termos apontados na Emenc:ta. 

CS05304-4 LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Com efetto, a inclusão do vocábulo •prév1a • harmc:m1za 

ria os conteúdos dos 3o . e 4o .. No entanto, a redação do 
3o. repete. com fidelidade, os termos do d1sposittvo aprova 

do na respectiva Comissão Temática, presumindo-se ser o sent1 
do nele expresso a vontade do Const1tuinte. 

CS0530S-2 LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação. A correção proposta confere ma1or precisão 

do texto. 

CS05306-1 LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição. A Emenda altera o mérito das d1spos1ç0es. 

CS05307-9 LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela prejud1ctal1dade, uma vez que a correção da rem1Ssão 

fot fetta através de errata pelo relator. 

CS05308-7 LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejeição. t: Emenda que modifica o mértto das dtsposi

çOes que se pretende a 1 ter ar. 

CS05309-S LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••• •• 
A Emenda apresentada ao Art. 245 e seus ttens e ao Art. 

249 , restringe a ag111dade do Estado em casos da gravidade 
que é o Estado de SH 1o. 

A incomun1cab11idade pode tornar-se necessária e o mandado 
jud1ctal pode tirar a surpresa da ação. Quanto ao pronuncia
mento parlamentar , este, está assegurado no parágrafo ún1co 
do Art. 245. 

Ao Art. 249 pretende manter a liberdade de imprensa o que 
não serta de todo compat,vel em Estado de SHto por razOes de 
guerra, etc. 

Somos pela rejeição. 

CS05310-9 LYSÂNEAS MACIEL 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela rejetção. é Emenda de mérito . 

CS05311-7 LYSÂNEAS MACIEL 

•••••••• PARECER •••••••• 

POT 

POT 

Pela rejeição. Por inovatória do mérito das d1spostções . 

CS05312-S LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••••• PARECER •••••••• 
A unttormtdade referida é de ser aceita atnda mats que já é 
consagrada a expressão •casa• como designativo das duas Câma
ras que compõem o Congresso Nactonal. 
Pe 1 a aprovaçilo da emenda. 

CS05325-7 SANDRA CAVALCANTI PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
O prop6stto da emenda é supr1m1r o Fundo Nactonal de Seguri
dade Soctal concebido como o altcerce admintstrativo-ftnan
ceiro de tOdo o sistema de Seguridade Soctal. Tal supressão 
tmpltcarta na desmontagem de tOdo o arcabOuço 1nst ttuc1ona 1 
da Seguridade Soctal, segundo a fórmula contemplada no Ante
projeto, razilo pela qual a proposta carece de pertinência, na 
forma como fot articulada. 
Pela rejetçilo. 

CS05329-0 SANDRA CAVALCANTI PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A pol teta federal, nos termos do Anteprojeto, possui atrtbut
çOes especHtcas que se não coadunam com a proposta. Ademais, 

relativamente aos portos, o Anteprojeto prevê a competêncta 
do 6rglo de segurança, ao d1Spor que lhe compete os servtços 
de poltcia aérea, marHtma e de fronteira. Quanto aos servt
ços de pol \c ta rodoviária e ferrovtár1a, os termos propostos 
tmpedtrtam aos Estados d1spor sobre suas pol ,c1as rodovUrta 
e ferrovtárta. 
Pela rejeição. 

CS05332-0 SANDRA CAVALCANTI PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda propõe supr1mtr o adjettvo •prtnc1pats•, Que no 

Art. 4o. do Anteprojeto define os Três Poderes do EstadO como 
•os prtnctpais 6rglos da soberanta dO povo•. Entendemos Que 
a adjettvação é desnecess,r1a e a ... ncsa !)Ode ier acolh1Cia 
como de adequaçlo t éen t ca . 

Pela aprovaçlo. 
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CS05345- 1 SANDRA CAVALCANTI PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda em causa op ina em questão de mérito sobre o (Hs

pos1t1vo que pretende supr i mir . 
Pela rejeição . 

CS05350-8 SANDRA CAVALCANTI PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
de se corrigir, efetivamente. a omissão havida. 

Pela aprovação. 

CS05354-1 SANDRA CAVALCANTI PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda Objet 1va subst 1tuir a expressão "i dioma nacio

nal • por •Jtngua portuguesa·. no art. 318. 
Parece-nos conveniente a proposição, po i s a segunda ex

pressão é mais precisa. 
Somos pela aprovação da Emenda. 

CS05367-2 SANDRA CAVALCANTI PFL 

•••••••• PARECER •••••••• 
O texto do Anteprojeto representa res.ultado de compat ibi

lização efetuada entre as conceituações de empresa nacional 
proveniente da Comissão da Ordem Economica e a da referente 
ao Cap\tulo de Ciência Tecnologia. 

Nestes termos, recuperar a definição original da Comissão 
Temática VI significaria não apenas definir sua prevalencia 
sobre outra área temática , não justificável, mas também reco
locar no Anteprojeto nova necessidade de adequação , impert 1-
nente num Anteprojeto r esultado de uma Comissão de Sistemati
zação. 

Pela re j eição . .' 

CS05376-1 SANDRA CAVALCANTI 

•••••••• PARECER •••••••• 
O Relator não recebeu a presente emenda, a qual 

não foi publicada, razão por que fica prejudicada . 
Pela prejudicialidade. 

CS05396-6 GASTONE RIGHI 

•••••••• PARECER 
Não há o. que adequar . 
Pe la rejeição. 

CS05399- 1 GASTONE RIGHI 

•••••*** PARECER •••••••• 

PFL 

também 

PTB 

PTB 

Defende o nobre Constituinte a posição da Comissão II, que 
colocou o Imposto sobre Serviços na competência dos Mun t c1p 1-
os e não na dos Estados , como fez a Comissão wv". 

Fundamenta a ementa com a alegação de que os Muntcipios 
continuarão a ser menos aquinhoados nas receitas tributárias. 

Ora. é sabido que o Imposto Sobre Serviços não vem tendo 
arrecadação expressiva, a não ser nas capitais e c idades de 
grande porte. Na grande maiori a dos Mun tc1ptos, ele é mal ad
mini strado e quase nada representa em termos de receit a . 

Por outro lado, os recursos dos Mun iclptos provenientes de 
transferências e partilhas de impos tos são consideráveis na 
forma do QUe está disposto no Anteproj eto da Comissão wv", a
COlh1dO pela Comissão de Sistematização. Pode-se af irmar com 
segurança que a perda do Imposto Sobre Serviços es tá plena
mente compensada no Anteproj eto . 

Pela rejeição. 

CS05434 - 2 JOSÉ EGREJA PTB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Art. 404 
Propõe a supresssão, no ún i co, da expressão •excet uado 
disposto no art. 407•. 
Art. 407 
Altera competência de outorga de canais de onda para o Con-
gresso nacional. Cria conflito t angencial com o art. 99 XIV, 
que estabelece como competência do Congresso Nacional, refe
rendar a concessão. 
Supri me o único do art. 407. 
Art, 408 
Suprime o art. 408 sem justificação. Possivelmente. tendo em 
vista o 412, alterado no mérito. 
Art. 410 
Suprime seu único, incorrendo em questão de mérito. 
Art. 412 
Suprime a expressão •público•, deixando os sistemas privado e 
estatal, incorrendo em questão de mérito. 
Examinada a emenda em seus diversos dispositivos, o relator 
decide não acolhê-la, tendo em vista Que os dispositivos a
tuais atendem melhor ao esplrito do texto. 

CS05493-8 DIRCEU CARNEIRO PMDB 

•••••••• PARECER ••• ••••• 
A pol \c ia federal. nos termos do Anteprojeto, possui atribui
ções especificas que se não coadunam com a proposta. Ademais, 

nos termos da emenda, os Estados estariam impedidos de le-
gislar sobre sua policia rodoviária. 
Pela rejeição. 

C$05497-1 MÂRCIO BRAGA PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pela aprovação em parte. danao-se ao 3o. ao Art. 179 a se-
guinte redação: 
" 3o. -Se eleito, o Primeiro-Ministro somente poderá ser 
exonerado após decorridos se1s (6) meses de sua posse. k 

CS05498-9 MÂRCIO BRAGA PMDB 

•••••••• PARECER •••••*•• 
Pela prejudic1al1daae. tendo em vista a aprovação de Emenda 
No. 4504-t 

CSOSS00-4 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Realmente o parágrafo 11 do art. 49. do Anteprojeto da Comis
são da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mu-

. /' 

lher (Comissão I), foi simplesmente suprimido no Anteprojeto 
da Const 1tu1ção. 
E não existe 1ncompat10111dade do preceito transitório nele 
conti do com qua 1 quer outro dos Anteprojetos das Comissões Te
máticas, pelo menos frontal. 
Salvo melhor ju\ zo, a supressão operada não cabe, nos termos 
do Regimento Int erno da Assembléia Nacional Const 1tuinte. 
Somos pela aprovação da emenda, para Que seja inserido no An
teprojeto o texto do parágrafo 11 do art . 49 do Anteprojeto 
da Comissão I. 

CS05502-1 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

•••••••• PARECER •••••••• 
As transpos i ções propostas, Que passariam a ser disposições 
transitór i as ou remetidas à legislação complementar, deseQui
libram o texto nos pontos atacados. 
Pela reje i ção. 

CS05504-7 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o ilustre Const ttu1nte seja suprimido o 1tem III do 
artigo 271 do Anteprojeto, que prolbe a Un1ão de inst1tu1r 
isenção de tributos estaduais e municipais. 
Ora, a União não possui competência para conceder esse tipo 
de isenção, pois que o pi-óprto Anteprojeto, ao ·dar o poder de 
tributar aos Estados e Municípios. também 1mpltc1tamente 

lhes concede o poder de outorgar as respectivas isenções. 
Todavia, na Constituição Federal atual esse poder da União e
~1ste, por constar expressamente da Carta Magna. 
A vista desse fato, poderia sobrevir dúvida sobre se conti
nuaria ou não esse podero. na forma da tradição já implantada. 
Convém, pois, definir o assunto claramente, mantendo a norma 
constante do 1tem III do art i go 271. Pela rejeição. 

csossos-s JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pretende o Autor sejam incluídos no Anteprojeto de Consti

tuição, nas Disposições Transitórias, os arts. 25 e 26 do An
teprojeto da Comissão V, Que dispõem sobre a criação do Fundo 
de Descentralização, constttuido pelo produto da arrecadação 
da contribuição para o FINSOCIAL e outros recursos que lhe 
forem destinados pela Untào. Relativamente a essa contribui
ção, prevê-se deva a mesma ser gradualmente extinta, à 
razão de um Qu in to por ano. 

Os dispositivos colidem com o Art. 494 do Anteprojeto que 
dispõe passarem tOdas as contribuições sociais existentes na 
data da promulgação da Carta a integrar o Fundo Naciona l de 
Seguridade Social, confirmando, portanto, sua manutenção, ao 
mesmo tempo em Que lhe dá destinação espec\fica, diversa da 
pretendida no Anteprojeto da Comissão v. 

Isto posto, entendemos não devem ser incorporados ao texto 
do Anteprojeto os dispositivos mencionados. 

Pela rejeição. 

CS05512-B JOAQUIM BEVILÁCQUA 

•••••••• PARECER •••••••• 
Pe 1 a aprovação. 

PTB 

A alteração se faz necessária face à redação dada ao Art. 
49, XII. 

CS05520-9 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

•••••••• PARECER •••••••• 
E procedente a transposição do ar t. 57 para o Cap\tulo V , vi
sando melhor organ ici dade do texto. Atende-se, também, às e
mendas Nos. 3341 -8 e 3335-3. 
Pela aprovação. 

CS05522-5 J OAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

•••••*•• PARECER •••••••• 
Concordamos com o autor da emenda , nos termos do parecer à e
menda no. cs04978-1. no. cs04978-1 . 
Pela aprovação. 

CS05526-8 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

•••••••• PARECER •••••*•• 
De fato a ressal va sugeri da para o item I do art . 122 

oportuna, consoante foi justificada . 
Pela aprovação. 

CS05528-4 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

••••••• • PARECER •••••••• 
A emenda pretende, com a inclusão Que propõe, trazer a 

determinação clara e precisa de que os orçamentos devem ter 
suas despesas e receitas alocadas de forma d iscriminada. 

Sa lienta-se que esta determinação estâ expressa no 2o. 

do artigo 34 do texto apresentado pela Comissão III. Trata
se, assim. de compatibilização entre a redação apresentada no 
anteprojeto, oriundo da Comissão v com o dispositivo c1tado 
da Comissão III. 

Pe 1 a aprovação. 

CS05533-1 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda pretende sanar incorreção de redação adequanc:lo o an
teprojeto à boa técnica legislativa. 
Cons i derando, entretanto, que opnamos favoravelmente à emenda 
No. CS02181-9 de autoria do ilustre Deputado José Serra que . 
entre outras determinações. suprime o inciso V elo art. 297, a 
que se refere a presente emenda, entendemos prejudicac:la esta 

· proposição do nobre Deputado Joaquim Bevilácqua. 
Pela Prejudicialidade. 

CS05534-9 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda pretende suprimir parágrafo do art. 294 que é 

oriundo do texto aprovado pela Comissão Temática do Sistema 
Tributário, Orçamento e Finanças. Trata-se . assim, de altera
ção quanto ao mérito. 

Pela rejeição. 

CS05535-7 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A Emenda pretende recuperar a versão proposta pela Comis

são III relativa ao dispositivo do inciso II do art. 294 que 
conf11ta com o texto adotado no Anteprojeto oriundo da Comis
são V. Altera, portanto, o mérito da Comissão V, especHico 
ao assunto. 

Pela rejeição. 
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CSOSS37-3 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

••• • • ••• PARECER •••••••• 
Pela Emenda em eo1grafe propõe-se o deslocamento do ou-

posto na a11nea •b" do Hem XIV do art. 13, a f1m de que se 
integre ao art. 277 como seu 3o. 

Tal deslocamento se fundamenta no fato de que a referida 
al \nea trata de 1mun1dade de 1mposto previsto no art. 277. 

Realmente, de acordo com as regras de técnica leg1slat1va, 
as exceções às h1D6teses de incidência tributária devem cons
tar oo dispositivo que disciplina a respectiva 1nc1dênc1a. 

Pela aprovação. 

CS05538-1 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 

••• ••••• PARECER ·••••••• 
A Emenda trata de questão sobre pontuação propondo que se in
clua uma v1rgula (,) após a expressão •como tal definida em 
lei•. 
Realmente procede a ooservação do nobre Autor da Emenda. por
quanto a referida expressao constitui frase intercalada, de
vendo, por isso. ficar entre v'rgulas. 
Pela aprovação. 

CS05541-1 JOAQUIM BEVILÁCQUA 

•••••••• PARECER 
Concordamos com a emenda. 
Pela aprovação. 

CS05542-0 JOAQUIM BEVILÁCQUA 

•••••••• PARECER •••••••• 

PTB 

PTB 

Trata-se de emenda mod1f1cat iva do paràgrafo lo. do art. 293 
do Anteprojeto, cujos incisoas ser1am parcialmente alterados, 
ouer na redação, quer na ordem e na quant 1 da de numér 1 ca. 

Justifica-a seu ilustre autor com a necessidade de se compa
t101lizar o disposto no art. 37 da Comissão v com o estabele
cido nos arts. 34 e 36 da Comissão lii. 
Desaportunadamente, não hà como aceitá- la por inteiro, jã que 
envolve mér1to e. a rigor, s6 há adequaciio no tocante ao in
ciso I. Aliãs . essa adequat;a:o redacional é semelhate á da e
menda CS03974-2, cuja aprovaçiio fo1 aqut sugerida. 
Assim sendo , deve a presente ser cons1derada parcialmente a
colntda. 
Pela aprovação parc1al. 

CS05544-6 PTB 

• •••••• • PARECER •••• • *"'* 
A Emenda determina a inclusão de qualquer fundo relat tvo 

ao sistema de previdência social no disposto no inciso III do 
Art. 292. Trata-se de corrtgtr lapso evidente e de compatibi
lizar com o que estava diSposto no Art. 44 do Anteprojeto da 
Comissão da Ordem Social e exclutdo na presente proposta. 

Ademais. considerando oue o tnctso I do mesmo artigo faz 
expressa referência à palavra "fundos• não poderia o inciso 
111 deixar de fazer a mesma referência sob o risco de 
excluir os fundos do orçamento do sistema de previdência e 
assistencta soctal. 

Pela aprovação. 

CS05557-8 JOÃO CALMON PMDB 
••-••••• PARECER •••••••• 

par: J:~~~~~t~e~~s E~~~~=l~!~~o~ug~~ ~r~g~~a~~ ~~t~~~~~ 1 ~os 
Estados. ao Distrito Federal e dos Mun1c1p1os. Matéria envol
vendo mérito. 

· Pela rejeição. 

CS05577-2 NELTON FRIEDRICH PMDB 

•••• •• • • PARECER •••••"•• 
o autor da Emenda, 1rrestgnado, propõe a manutenção do diS
posto nos arts. 41 e 42 do anteprojeto da Comissão Temàttca 
No. 1, nos termos do art. 19 2o. do Regimento Interno da 
Assembléia Nacional Constituinte. A Emenda tem como fulcro 
a preservação do Tribunal de Garantias Constitucionais para 
julgar o que està • acima e fora do Estado •. como a digni
dade da pessoa humana.Serta um Tribunal de 1ndole estritamen
te soctal e humano, não se confundindo com o S. T .F., de ca
rãter jud1ctárto. 
Esta Comissão optou pela supressão do Tribunal de Garant tas 
dos Dtrettos Constitucionais. atribuindo ao Supremo Tribu
nal Federal a competêncta cometida ao orgão que se pretendia 
criar. 
Somos, oois, pela rejeição. 

CSOSSB 1-1 NELTON FRIEDRICH PMOB 

• ••••• • • PARECER •••••• •• 
Já nos pronunciamos a respeito na emenda no. cs 03313-2. 
Pela rejeição. 

CS05584-S NELTON FRIEDRICH PMDB 

••••• • •• PARECER •••••••• 
Os percentua1s aqui sugeridos, embora desejáveis, vão a

lém do razoável em matéria ae vinculação da rece1ta de impos
tos. 

Somos pela rejeição. 

CSOSSBS-3 NELTON FRIEDRICH PMOB 

••••• ••• PARECER •••••• •• 
o acréscimo proposto fere o pr1nc1pio federativo. 

CSOSSBS-1 NELTON FRIEDRICH PMDB 

... • • • • • • PARECER •••••• •• 
A Inclusão Intentada pela Emenda busca mudar o foro ae 

competêncta para julgamento dos Conselheiros dos Triounais de 
Contas aos Estados. do DtstrHo Federal e dos Muntc1p1os. Ma
téria que envolve mérHo. 

Pela rejeição. 

CSOSSBB-B NELTON FRIEDRICH PMOB 

• * •• • • • • PARECER • • • • • •"' • 
Procedente a anál tse do autor da proposta. Diante do aue fo1 
dec1d1do nas ComtssOes Temáticas, porém, nao estamos autoriza 
dos a proceder à supressão pretendida. 
Pela rejeição. 

---------------------------------------------------- ----------
CSOSSB9-6 NELTON FRIEDRICH PMDB 

••• ••• •• PARECER •••••••• 
A Emenda em exame, de autoria do 1lustre Deputado Nelton 
Fr1edr1ch. pretende reavivar a figura oo Tribunal Const1tu
c1onal que, já na Com1ssao temática, fora rejeHada. 
Dessa forma. naio há como se a co 1 her a pro~X)s 1 cão cJo em1 nent e 
Relator oa Subcomissão de Garant 1a oa Const 1tu1çào, Reforma 
e Emendas. 
Pela reje1ç.lio da Emenda. 

CS05591-B NELTON FRIEDRICH PMOB 

•••••••• PARECER ••• ••••• 
A emenda objet lva dar à at 1nea_ •m• do inciso IV do art. 18 do 
Anteprojeto a redação do tnc1so I I do art. 6o. do Anteprojeto 
da Comissão da Ordem Social que assegura o princ\p1o da unic1 
dade sindical. 
A seu favor, é alegada a eventual divisão das entidades sin
dicais, se permitida a pluralidade, e o consequente enfraque
cimento de seu poder reh ind1catór1o. 
Optamos pela 1 1berdade completa de organização sindical. Con
sideramos que só ao trabalhador caoe decidir, em cada caso, 
de sua representação por um, do1s. ou ma1s s1nd1catos por ca
tegoria e base territottal. 
Pela rejeição da emenda. 

CS05592-6 NELTON FRIEDRICH PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A matéria já recebeu regulamentação exp1cita no artigo 13 

ttem IV, a11nea •e• deste Anteprojeto Constttucional. 
Pela rejeição. 

CS05593-4 NELTON FRIEDRICH PMDB 

••••• ••• PARECER •••••••• 
A Emenda propõe a suoressão de di spos 1 vos aprovados no 

âmbito da Comtssão Técnica (Com1ssao VI). 
Pela rejeição. 

CS05594-2 NELTON FRIEDRICH PMDB 

••••• •• • PARECER •••••••• 
O que a Emenda pretende a 1 cançar. de acordo com sua just 1-

ficattva, está regulado no próprio artigo 148. A exclusão do 
termo •no que couber• trará contradições que inviabtlizar:lo 
a norma vez que nem sempre as dispostçOes da Secao IX, do Ca
pHulo I. do THulo v, são aplicáveis aos Tribunais de Contas 
aos Estados e do Distrito Federal, ou aos Conselhos de Contas 
dos Mun1c\p1os. 

Pela rejetção. 

CS05595-1 NELTON FRIEDRICH PMOB 

•••••••• PARECER •••••• •• 
O alcance da emenda é superior ao que fot de,nido nas Comis
sões Temáticas. 
Pela rejeição. 

CS05596-9 JULIO COSTAMILAN PMOB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A emenda pretende supr1m1r a vedação de acumulação de aposen
tadorias estatu1da pelo art. 364. Considerando-se o propósito 
mora11zante do d1spostt1vo e sua articulação com as novas ba
ses do segmento prev1dencial da Seguridade Social, a proposta 
carece de oportunidade e pertinência. 
Pela rejeição. 

CSOSSOS-1 ROSE DE FREITAS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
A proposta da Emenda altera o sent1do do dtspos1tivo, pois o 
texto do Anteprojeto expl tc1ta a regulação da reprOdução e 
não da capacidade de reproduz 1 r. 
Pela rejeiçao. 

CSOS609-4 FERNANDO LYRA PMOB 

•• ••••• • PARECER •••••••• 
A emenda objetiva a retirada da parte f1nal do 1nciso XXI do 
artigo 14, que perm1te o trabalho a menor de 14 anos, por 
três horas d1ãr1as, na condição de aprendiz, de maneira a 

restabelecer o texto da Comissão da Ordem Social. 
O trabalho do menor é fato no Brasil e contribui para o sus
tento de parcela s1gnif1cat1va de famllias de batxa renaa. 
Fechar os olhos a essa realtdade contribuiria somente para 
privar esse trabalho de qualquer proteção legal. O perf11 da 
economia, e da distrioutção de riqueza, do pals não poss1b11 1 
ta atnda a supressão do trabalho da criança. Trata-se, portan 
to, de regulã-lo. de forma a 1mped1r prãt icas abusivas oue 
colOQuem em risco o tempo necessário ã educação e ao lazer. 

Pela rejeição da emenda. 

CS05611-6 ALUIZIO CAMPOS PMDB 

•••••••• PARECER •••••••• 
O autor da Emenda, irres1gnado. propõe a manutenção do dis
posto nos arts. 41 e 42 do anteprojeto da Comissão Temãt tca 
No. 1, nos termos do art. 19 2o. do Regimento Interno da 
Assembléia Nacional Const1tu1nte. A Emenda tem como fulcro 
a preservaçaio do Tr 1 buna 1 de Garant 1 as Const 1 tuctona 1 s para 
julgar o que estã • acima e fora do Estado •, como a digni
dade da pessoa humana.Ser1a um Tribunal de 1ndole estritamen
te soctal e humano, não se confundindo com o S.T.F .• de ca
ráter judic1ãr1o. 
Esta Comissão optou pela supressão do Tribunal de Garant tas 
dos Direitos Constitucionais, atribuindo ao Supremo Tribu
nal Federal a competência cometida ao orgão que se pretendia 
criar. 
Somos, pois, pela rejeição. 

CS05615-9 LYSÂNEAS MACIEL POT 

•••••• • • PARECER ••••• ••• 
Pela prejudicial idade. A remissão fot corrigida em errata pu
blicada pelo Relator. 

CS05622-1 VIRGILIO TÁVORA PDS 

•••••• • • PARECER •••• ••• • 
Visa a emenda, no Art. 13, inctso VII. a compat1b111zar as 

at\neas Me" e ~P. E um caso t\p1co de adequac~o técnica. 
Pelo acolhimento. 
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