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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTI TUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES26438- 9 GERALDO BULHÕES 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0799 
16/ 10/ 87 
15 :52 :30 

PMDB 

A Emenda propõe o repasse imediat o de recursos às Secre
tarias de Educação dos Municípios. 

A Proposição , embor a d i sponha sobre matéria constit ucio
nal , contém desdobramentos que melhor se situam no âmbit o da 
legislação ordinária e complementar. 

Pela rejeição nos t ermos do Subst it utivo . 

ES26439-7 GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A Com i ssão de S i s t ema t ização adot ou or ientação que não 
pode conv i ver com os pri nc1p1os segui dos pela emenda. 

Pe l a r ejeição . 

ES26440-1 GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pret ende r eduzi r o limite de idade estabe l ecido 
para a concessão da aposentadoria por velhice dos t raba l hado
res. 

A respeito, cumpre assinala r que , i ndiscut ive l mente, a 
média de v ida do bras i le i ro aument ou consideravelmente nas 
últimas décaadas , como se pode comprovar por recentes dados 
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto. 

Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfren
tadas pelo nosso País, consideramos invi ável a dim i nu i ção de 
idade para a concessão da aposentador i a por velhice . 

Pe l a rejeição. 

ES26441 - 9 GERALDO BULHÕES PMDB 
****** ** * PARECER ********* 

Visa a emenda acrescentar parágrafo único ao artigo 211, 
dando aos Estados do Nordeste que exportem 10% do produt o da 
exportação . 

Em que pese os elevados propósitos da emenda, não vemos 
como acolhê-la den t ro do sistema tributário pr evi s t o no 
subst itut i vo. 

Pela rejeição 

ES26442-7 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A proposta do Constituinte José Moura, ao oferecer esta 
Emenda, fo i a de re i ntroduzir, no text o do Projeto de Consti
tuição, o Sistema Pres i dencialista de Governo, valendo-se de 
algusn pressupostos do Substitutivo , como é o caso do Conse
lho da República e do instituto das moções reprobatória e de 
desconf i ança . 

A Emenda prevê , também, seja inc luí da nas Disposições 
Transitórias eleição presidencial em 15-11 - 1989. 

Por não refletir o pensamento predominante na Com i ssão 
de Sistematização, somos pela sua rejeição . 

ES26443-5 JOSÉ MOURA PF L 
********* PARECER ********* 

A supressão do 5o . do art . 21 0 do Substit ut i vo ao Pro
jeto de Constituição , nos termos da emenda , não s e a jus t a ao 
entend i men t o predominant e na Com i s são de Si stemat ização . 

Deve ser rejeitada . 

ES26444-3 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A concessão de est ab i lidade aos a tuais serv idores que in
gressaram no serviço púb l ico, sem qua l quer concur so , e ore
conhec i mento de seus bons préstimos à admin i stração púb lica . 

Entret anto , optamos por estabelecer que a refe ri da estabi 
lidade só se dará aos que contém com cinco ou ma i s anos de 
serviço na administ r ação direta ou ind i reta , i nc l us i ve em 
f undações instituídas e mantidas pelo Poder Púb l ico. Entende
mos que , nesse tempo, esses ser vidores já demonstraram sua 
capac i dade e eficiênci a . A nosso ver , um prazo menor, ser ia 
desaconse l hável . 

Pela rejei ção . 
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COMISSÃO DE SISTEMAT IZAÇÃO 

SUBST ITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES26444-3 JOSÉ MOURA 

ES26445-1 JOSÉ MOURA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

PÁG: 0800 
16/10/ 87 
15:52:30 

Propõe, o ilustre Constttuinte, a supressão do artigo 54 
das Disposições Transitór ias , que mantém a Zona Franca de Ma
naus por prazo indeterminado. 

A experiência vitor iosa da Zona Franca, institu ída atra
vés do Decreto-le i no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, acon
selha a sua manutenção . 

Pela rejeição. 

ES26446-0 JOSÉ MOURA PF L 
********* PARECER ********* 

Tendo em vista a magnitude dos problemas educac iona is a
bordados, somos de parecer que o dispositivo seja mantido na 
forma do Subst i tutivo . 

Pela rejeição. 

ES26447- 8 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

O que se propõem na presente emenda, está contempl ado no 
Substitut ivo. 

Ass im, pela sua apr ovação. 

ES26448-6 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda está parcialmente atendida com a nova redação 
apresentada no Substitutivo no dispositivo referente a 
desporto. 

Pela aprovação parcial . 

ES26449-4 JOSÉ MOURA PF L 
********* PARECER ** ******* 

Como bem diz o Autor da Emenda na "Justificativa", t ra
ta-se de matéria não per t inente ao texto constitucional. Por 
isso somos pela supressão do dispos i t i vo. 

Pela aprovação . 

ES26450-8 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A sugestão não pode ser acatada . 
O episódio dos qui l ombos foi uma das mais belas páginas 

que os anais do homem registra, em termos de luta pela liber
dade . É a história do Brasil real , do Brasil efeti vamente 
grande. 

Os quilombolas remanescentes desses locais históricos 
merecem a propriedade defi niti va dessas teras, morment e como 
correção da injustiça histórica cometida contra os negros, 
em que todo o fruto de seu trabalho foi usufruído por outros, 
sem qualquer paga ou compensação. 

Ser i a injusto acatar a sugestão , razão pela qua l deixa 
de ser acolhida. 

Pela rejeição. 

ES26451 -6 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
tência de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais : o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Estado.Nessas e em outras circunstâncias procura
mos atender, em parte, às finalidades perseguidas pe la propo
sição em análise. 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo . 

ES26452-4 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria constante da presente emenda, embora os al t os 
propósitos do nobre Constituinte, confl i ta com a sistemática 
geral adotada para a elaboração do Substitutivo. 

Assi m, somos pela reje ição da emenda. 
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ES26452-4 JOSÉ MOURA 

ES26453-2 JOFRAN FREJAT 
********* PARECER ********* 

Retirada pelo autor. 

PFL 

PFL 

PÁG: 0801 
16/10/ 87 
15:52:30 

ES26454-1 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o 
texto do substitutivo, daí nosso parecer pela sua aprovação. 

ES26455-9 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável a preocupação do ilustre Autor, a ma
téria constante da presente Emenda melhor se coaduna em nível 
de legislação estadual. 

Pela rejeição. 

ES26456-7 HARLAN GADELHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princípios segu i dos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES26457-5 HARLAN GADELHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES26458-3 HARLAN GADELHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe que se deixe para a legislação ordinária a 
definição do Estatuto Jurídico da Magistratura. Não é a me
lhor solução. 

Pela rejeição. 

ES26459-1 HARLAN GADELHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, ao preconizar a estatização dos serviços nota
riais e registrais, pretende ressuscitar idéia já venc i da nas 
fases anteriores de elaboração constitucional. 

Pela rejeição. 

ES26460-5 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 18 do art. 6o. 
do Substitutivo. 

A redação final do Substitutivo revela-se mais ajustada 
ao texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES26461-3 PAULO MARQUES PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda inserir no Título das Disposições 
Transitórias dispositivo assegurando o estabelecimento de 
vantagens incorporadas aos proventos aos servidores aposenta
dos e suprimidas após a Emenda Constitucional no. 1, de 1969, 
gerando efeitos finance iros a partir da promulgação da nova 
Constituição. 

A medida proposta não se justifica sem o exame detalhado 
dos respectivos casos e dos motivos que deram ensejo à alega
da supressão da vantagem . 

Pela rejeição. 

ES26462-1 HELIO ROSAS 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributá ri as contraria 
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões 
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as 

PMDB 

ter.dên
desde o 
Temáti-
finan-
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PÁG: 0802 
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PMDB 

ças dos Estados e dos Municlpios e de se reduzir o "deficit" 
público. 

ES26463-0 HELIO ROSAS PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A propos ição em exame pretende a inclusão de dispos it ivo 
que venha a conferir à lei a disciplinação de quadro de car
reira técnica de fiscalização de tributos nas esferas fede
ral, estadual , municipal e do Distrito Federal , preservando o 
ingresso mediante concurso, com exigência de escolaridade 
correspondente a nível superior e a criação de incentivos a
propr i ados. 

A medida deve ser precedida de estudos meticulosos , ten
do em vista as peculiaridades da função de fiscalização, es 
peci almente quando envolve pessoas jurldicas de direito pú-
blico distintas . • 

Pela rejeição da Emenda. 

ES26464-8 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta contido na Emenda acaba por dispensar 
tratamento desigual aos que contem tempo de serviço antes da 
promulgação da constituição vigente. 

Mantendo o nome texto o mesmo período para aposentado
ria, não há como se atender à pretenção do i lustre Autor . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES26465-6 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* c 

É da tradição do Direito Constitucional brasileiro a não
fixação do número de Ministros do TCU, que preferimos manter . 

Pela rejeição. 

ES26466-4 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A cláusula que se quer supr1m1r é da maior importância, 
porque nem todas as regras serão aplicáveis in totum aos Tri
bunais estaduais e municipa i s . 

Pela rejeição. 

ES26467-2 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o 
texto do substitutivo, da! nosso parecer pela sua aprovação . 

ES26468-1 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES26469-9 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o Autor alteração no parágrafo 31 do artigo 6o .. 
A proibição de procedimento inquisitorial não permite o aco
lhimento da emenda . Trata-se de meio indispensável à proteção 
da própria sociedade. 

Pela rejeição . 

ES26470-2 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Não nos parece cablvel a analogia proposta pelo Autor, 
entre participação nos lucros e direito a percentual dos va
lores negociados em caso de transferência da empresa ou parte 
dela. 

É indubitável a justiça da participação do trabalhador 
nos lucros que contribui para gerar . No caso de transferên
cia patrimonial , no entanto, é à sociedade como um todo que 
deve caber a participação do valor negociado. 
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ES26471-1 HELIO ROSAS 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0803 
16/ 10/87 
15:52 :30 

PMDB 

A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis , não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo , sendo impossível , tecnicamente , o seu aproveitamento . 
Pela reje i ção. 

ES26472-9 HEL I O ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em causa trata de matér i a infraconstitucional, 
mer ecendo ser considerada quando se t ra t ar da legislação com
plementar e ordinár i a . 

Pela rejeição. 

ES26473-7 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Propõe, o ilustre Constituinte , a supressão do item II 
(do parágrafo único) do artigo 63 das Disposições Transitó
rias , o qual prevê a obrigatoriedade de isenções e reduções 
ou diferimento temporário, de tributos devidos à União, aos 
Estados e aos Municípios, incidentes sobre os residentes e o
perações da Região e sobre os empreendimentos regionais prio
ritários. Alega, a favor da Emenda, a proibição (art . 204,III) 
de a União inst ituir isenções de tributos da competência dos 
Estados, do Distrito Fede r al e dos Municípios . 

Com efeito , o inciso de que se trata não se harmoniza 
com o princípio albergado pe lo artigo 204, III, por isso que 
a sua supressão é conveniente, o mesmo devendo ocor rer com o 
próprio artigo 63. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES26474-5 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ** ***** ** 

A Emenda visa a permitir ao previdenciário a possi~ili
dade de escolher técnicas terapêut i cas alternativas nos hos
pitais públicos. 

Por tratar-se de matéria per tencente a esfera da legis
lação ordinária, somos pe l a re j eição da Emenda. 

ES26475-3 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, a alteração do 3o. do 
art. 66, das Disposições Transitórias, que , com a nova reda
ção, revogaria os benefícios fiscais vigentes relativos ao a
tual ICM . 

Ora , o dispositivo em causa nada mais faz do que esten
der a reavaliação dos incentivos do ICM e a sua reconfirmação 
dentro de 12 meses, mediante deliberação do 4/ 5 dos votos dos 
Estados e do Distrito Federal, o que, a nosso ver é prudente 
e não coli de com a sua extinção posterior ou com a sua revi
são e adaptação ao novo ICMS . 

Pela rejeição. 

ES26476-1 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A prerrogativa da vitalic i edade para todos os Ministros do 
TCU não encontrou aceitação , até o momento , por parte da 
maioria dos membros da Comissão. 

Pela rejeição. 

ES26477-0 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do Art. 261, incluindo no mesmo 
o emprego de terapias alternativas , inclusive as de natureza 

religiosa . 
Justifica seu autor a emenda com base na ef i cácia das te

rapias alternativas e no seu baixo custo, em relação às tera
pias clássicas. 

Não considera o relator pertinente ao texto const i tucio
nal a referência a detalhes da assistência à saúde da popula
ção. 

Lei ordinária poderá tratar do assunto. 
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E$26477-0 HELIO ROSAS 

Pela rejeição. 

ES26478-8 HELIO ROSAS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PÁG: 0804 
16/10/87 
15:52:30 

PMDB 

PMDB 

A Emenda trata , de forma particularizada, das normas de lote
amento e da propriedade imobiliária urbana. 
O seu conteúdo será adequado, entretanto, para legislação in
fraconstitucional. 

ES26479-6 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

As finalidades perseguidas pela Emenda conflitam com os 
princípios definidos pelo Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES26480-0 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na proposta de Emenda traz alguns 
desdobramentos que, na tradição jurídica brasileira , melhor 
se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar. 

Pela rejeição. 

ES26481-8 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a matéria deve ser dis
ciplinada pelas constituições estaduais, não sendo necessário 
previsão constitucional a respeito. 

ES26482-6 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte , a 
presente Emenda , conflita com a sistemática adotada pelo Su
bstitutivo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES26483-4 OSCAR CORR~A PFL 
"********* PARECER ********* 

Realmente , houve um equívoco no que diz respeito a expres
são final do item II do art . 77 do texto do Substitutivo, e 
tal expressão corresponde ao final do texto do item III do 
mesmo artigo. 

Assim , somos pelo acolhimento da presente emenda. 

ES26484-2 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a maté
ria, objeto da presente emenda, conflita com a sistemática 
geral adotada para a elaboração do Substitutivo. 

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES26485-1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende alterar a redação do parágrafo 33 do 
artigo 6o., que dispõe sobre a propriedade privada. Em que 
pese a louvável intenção do nobre Constituinte, a redação o
ferecida pelo Substitutivo reflete a opinião dominante na Co
missão de Sistematização, razão porque votamos pela rejeição. 

ES26486-9 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

Procedente. 

PDC 

As razões expendidas na just~ficação são de todo plausí-
veis. 

Pode e deve ser supresso o inciso objetado . 
Pela aprovação. 

ES26487-7 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende acrescentar parágrafo ao art. 6o . do 
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ES26487-7 SOTERO CUNHA PDC 

Substitutivo, dispondo sobre a vida humana. 
Não concordamos com a emenda, pois a vida está amparada 

no caput do referido art. 6o .. devendo as demais disposições 
relativas à matéria ser disciplinadas na legislação ordiná
ria. 

Pela rejeição. 

ES26488-5 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDC 

A redação sugerida não áclara nem aperfeiçoa o fundo nem a 
forma do disposto no art . 179 do Substitutivo. 

A justificação não convence. 
Pela rejeição. 

ES26489-3 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

PDC 

Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento 
do ensino público fundamental , a Emenda em exame foi acolhida 
na forma do Substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES26490-7 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Dá nova redação ao art. 293 e suprime os seus parágrafos 
1o . e 2o .. 

No cômputo geral das negociações do texto, opta o rela
tor por nova redação que o obriga a propor a rejeição da pre
sente emenda. 

ES26491-5 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A isenção tributária é matéria complexa que requer dis -
ciplinamento pormenorizado, devendo, portanto, ser remetida 
à legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES26492-3 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

A proposta contribui para o 
sociais do texto, devendo 
Substitutivo. 

Pela aprovação. 

ES26493-1 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

aprimoramento 
ser aprovada, 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao substitutivo . 

Pela aprovação parcial. 

ES26494-0 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

dos 
na 

PDC 

objetivos 
forma do 

PDC 

já foi 

PDC 

A sugestão contida na proposta de Emenda traz alguns 
desdobramentos que, na tradição jurídica brasileira, melhor 
se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar. 

Pela rejeição. 

ES26495-8 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda 
substitutivo , pelo Relator . 

Pela aprovação. 

ES26496-6 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

PDC 

foi incorporado 

PDC 

ao 

As finalidades perseguidas pela Emenda conflitam com os 
princípios definidos pelo Substitutivo. 

Pela rejeição. 
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A emenda estabelece que o governo disporá sobre a cria
ção de penitenciárias agrícolas . Trata-se de norma que não 
necessita de comando constitucional para que seja aplicada. 

Pela rejeição. 

ES26498-2 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Abrange o Art. 298 e versa sobre o direito de os pais 
determinarem o número de filhos, contanto que não atentem 
contra a vida , desde a concepção. Determina, ainda, que o Es
tado assegure recursos para a garantia daquele direito. 

Pela rejeição. 

ES26499-1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido 
para a concessão da aposentadoria por velhice dos trabalhado
res. 

A respeito, cumpre assinalar que , indiscutivelmente, a 
média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas 
últimas décaadas, como se pode comprovar por recentes dados 
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto. 

Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfren
tadas pelo nosso País , consideramos inviável a diminuição de 
idade para a concessão da aposentadoria por velhice . 

Pela rejeição. 

ES26500-8 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do 
Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio 
consensual em todos os foros em .que a matéria foi submetida a 
apreciação . 

ES26501-6 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

O artigo 255 do Substitutivo do Relator refere-se ao 
Sistema Financeiro Nacional e o artigo 325 não existe no 
referido texto . 

Pela prejudicialidade. 

ES26502-4 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda tem por objetivo acrescentar parágrafo 
un1co ao Art . 278, onde são previstas condições de ingresso 
no ensino superior, sem necessidade de prestação do exame 
vestibular. 

Justificando a medida , o ilustre Autor argumenta o estí
mulo que ela representa para o aluno em termos de estudos a 
nível de 2. grau, assim com a necessidade de se reduzir a 
comercialização dos "cursinhos" preparatórios. 

Consideramos a iniciativa valiosa e procedente. Entende
mos, . contudo , deva ela ser objeto de legislação ordinária e 
complementar, onde figurará mais adequadamente que no texto 
constitucional. 

Pela rejeição. 

ES26503-2 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A matéria ve~sada na Emenda em questão, dada sua natureza 
tipicamente regulamentar , poderá ser tratada mais apropriada
mente no processo legislativo ordinário. 

Pela rejeição. 

ES26504-1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A maior parte da emenda já é contemplada pelo art. 244 
do Proj eto de Constituição, na forma do Substitutivo do Rela
tor. Tratamento favorecido em casos específicos , como os de 
falência e concordata, deve ser disciplinado em legislação 
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complementar . 
Pela r e jeição. 

ES26505- 9 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a l teração do art. 194. 
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Não nos parece que devam os Guardas Municipais integrar 
o rol das corporações que constituam o sistema de Segurança 
Pública , face ás funções atribuídas aquele órgão . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES26506-7 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário , a filosofia e diretr i zes que procuramos adota r 
buscam of erecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
af igura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES26507-5 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do art. 194. 
Entendemos , que, na forma como se encontra no texto do 

substitutivo a matér i a é mais clara e abrangente. 
Pela rejeição . 

ES26508-3 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER **** ***** 

Pela rejeição, tendo em vista que cabe à Constituição 
estabelecer apenas o princípio geral que norteia a matéria, 
quanto aos critérios para fixação dos subsídios do Prefeito e 
Vereador, serão definidos na Constituição de cada Estado Fe
derado . 

ES26509-1 SOTERO CUNHA PDC 
***** *** * PARECER *** ****** 

A emenda pretende alterar a redação do parágrafo 41 do 
art 6 . do Substitut i vo . 

Embora tenha o relator opinião mais abrangente sobre a 
matéria, cons i dera essa parcialmente aprovada. 

ES26510-5 SOTERO CUNHA PDC 
** ******* PARECER *** ****** 

A emenda pretende acrescentar par ágrafo ao art. 6o. do 
Substituti vo, para dar aos brasile i ros a ma i or idadae aos de
zesseis anos . Não concordamos com a inc l usão, por conter a 
norma matéria própria à legis l ação or dinária . 

Pela rejeição. 

ES26511 - 3 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER *** *** *** 

A institucionalização do sistema de bolsas de estudo, 
como forma de canalização de recursos públ i cos ao custeio do 
ensino pago nas escolas particulares , contra r ia, de forma 
diametralmente oposta , a opção pol í tica adotada para o modelo 
educacional brasileiro no texto proposto para nova carta. 

Pela rejeição. 

ES26512-1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Segundo a tradição histórica , a autonomia é um atributo 
~as universidades e não das inst i tuições isoladas. 

Pela rejeição . 

ES26513-0 SOTERO CUNHA PDC 
*** ****** PARECER *** **** ** 

A Emenda propõe a supressão do 4o. do artigo ~79, t r- a
tando-se de matéria redundante e objeto da leg i slação infra
const i tucional . 

Aprovada nos termos do Substitutivo. 
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A redação da nossa proposta está mais abrangente e a fi
nalidade está implícita nos pr i ncípios estabelecidos. 

Pela rejeição. 

ES26515-6 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Pr opõe alteração na redação do parágrafo 41 do art. 6o . . 
A redação do Projeto permite que se alcancem os mesmos obje
tivos perseguidos pelo Autor da emenda. 

ES26516-4 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER *********. 

A proposta. conquanto meritória , contrar i a a orienta
ção que se vem procurando dar aos trabalhos no sentido de
com perdão do termo, o seu tanto grosseiro - enxugar o texto. 
Pela rejeição. 

ES26517-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a vedação de greve nos serviços essen
ciais, como definido em lei. 

A ampl i tude da expressão acabar i a por frustar o direito . 
Pela rejeição. 

ES26518-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão de dispositivos aprovados na 
Subcomissão do Sistema Financeiro e na Comissão Temática e 
que, a nosso ver, devem constar do Projeto de Constituição . 

Pela rejeição. 

ES26519-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor exc l uir os analfabetos da facultativida
de do alistamento e voto . 

Entendemos que a obrigatoriedade não deve atingir essas 
pessoas . Não há de nossa parte qualquer preconceito nem res
trição contra essa categoria de brasileiros. 

Pela rejeição. 

ES26520-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 45 do art . 6o . com o objetivo de 
assegurar o asilo político. 

A proposta já se contém concisa e abrangente no Substitu
tivo. 

Pela rejeição. 

ES26521-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Além da emenda em referência, outras nove, apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art. 6o . . constante do Substitutivo. Em síntese, após a ex
pressão "que a lei fixar", propõem que se assegure a proteção 
às participações individuais em obras coletivas, à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas, 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produzirem ou de que participarem . Além 
desse aditivo, na prática suprimem do original a atribuição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos dire i
tos do autor - providência esta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes. São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi
cativas , sobre as quais o Relator opina por sua aprovação, 
seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas : 

APROVADAS 
Emenda no. Constituinte 
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ES29575-6 
ES33594-4 
ES27833- 9 
ES25117-1 
ES21813-1 
ES22863- 3 
ES23022-1 
ES33794-7 
ES29003-7 
ES30674-0 

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317- 5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
E$31836-5 
E$27363-9 
E$26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant•anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jalles Fontoura 
Nilson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 
As emenda ES23484-6, ES30536-1 e ES23312-2, respectiva

mente , dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima , embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença", (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o., do Subs
titutivo, que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48. O Constituinte Roberto 
Cunha faz igual proposta, de forma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agripino de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "científica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o . des
ta Constituição. O Relator, agradecido pelas sugestões, opta, 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o., harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1, ES23312-2. 

PREJUDICADAS . 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas, as demais, que pr~pugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes . 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902-7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055- 4 

Constituinte 
Adolfo Oliveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
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********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 50 
conciso . 

do art . 6o. para torná-lo mais 

A emenda trata de tema 
Pela rejeição. 

já con.s i gnado no Subst i tutivo . 

ES26523-7 NILSON GIBSON PMDB 
******** * PARECER ********* 

A redação propos ta pela emenda para o parágrafo 51 do 
art. 6o. , que dispõe sobre a liberdade de reunião , já se en
contra contemplada em parte pelo Subs t i t utivo. 

Pe l a aprovação parcial . 

ES26524-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilust r e Constituinte, conf li ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES26525-3 NILSON GIBSON PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A substituição do imposto sobr e vendas a varejo de merca
dorias pelo imposto sobr e serviços de qualquer natureza , pre
tendida pela emenda , não se ajusta ao ent endiment o predomi
nan t e na Comisão de Si stematização . Todavia, há acor do em 
reintroduzir o imposto sobre serviços e em restringir o âm -
bito de incidência do Imposto de Venda a Varejo. 

Pela aprovação parc i al. 

ES26526-1 DIVALDO SUR UAGY PFL 
*** ** **** PARECER ********* 

A Emenda, propost a pelo ilust r e Cons t ituinte , confl i ta 
com a orientação adot ada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES26527-0 ACIVAL GOMES PMDB 
***** **** PARECER ********* 

O texto do dispos iti vo emendado especifica as cond i ções 
em que o poder econômico pode gerar prej uízo social, devendo 
então serem coibidos. 

Pe l a rejeição. 

ES26528- 8 DIVALDO SURUAGY PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . . Num País de ma i s de 4.000 Mun i c í pios , com 
situações muito diversif i cadas, a impos i ção de uma Lei Orgâ
nica Qnica que regeria todos os Municíp ios Brasileiros nos 
parece totalmente fora de propósito. 

ES26529-6 DIVALDO SURUAGY PF L 
********* PARECER ********* 

Pe la prejud i cialidade , tendo em vis t a aprovação da eme nda 
es34650- 4 que propôs para a faixa i nter na de f ronte i ra a di 
mensão de cento e cinquenta quilometros de largura. 

ES26530-0 DIVALDO SURUAGY PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pe lo ilustre Constitu i nte, confl ita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES26531 - 8 DIVALDO SURUAGY PFL 
****** *** PARECER ** *** **** 

A Eme nda, proposta pelo ilustre Const i t uinte , conf li ta 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela r ejeição . 
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A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES26533-4 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a presente Emenda seja excluída do art . 201 a 
frase " . .. como instrumento de sua atuação nas respectivas á
reas .. . " 

A inserção desta expressão no art. 201 visa apenas aper 
feiçoar sua redação, delimitando o campo de atuação da União 
no que concerne à criação das contribuições indicadas no men
cionado dispositivo. 

Assim, a frase cuja supressão se pretende complementa o 
sentido do artigo 201, limitando o seu alcance às áreas de 
atuação da União especificadas no Capítulo II do Título IV . 

Em face do exposto, entendemos deve ser mantida a redação 
dada ao art. 201 no Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES26534-2 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

No Substitutivo do Relator foi aproveitada parte da pre
sente Emenda, ressalvadas a quantificação do valor da parti
cipação de proprietário nos resultados das lavras e a questão 
do aproveitamento de energia hidráulica de capacidade reduzi
da, que devem ser objeto de lei ordinária. 

Pela aprovação parcial. 

ES26535-1 ALBANO FRANCO PMDB 
********* PARECER ********* 

A ressalva proposta pelo autor visa a excluir as entida
des assistenciais do controle programático do Poder Público, 
ainda que tais entidades sejam beneficiárias, de recursos pú
blicos . A eficiência demonstrada pelas entidades em questão 
evidencia a necessidade de se mantê-las nos moldes de direção 
autônoma. 

Pela aprovação. 

ES26536-9 ALBANO FRANCO PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo único, refe 
rente ao ensino religioso. 

O ensino religioso figura, desde 1934, nas Constitui 
ções brasileiras, em consonância com práticas tradicionais 
da educação escolar no Brasil . 

Pela rejeição. 

ES26537-7 ALBANO FRANCO PMDB 
********* PARECER ******** * 

A nosso ver a emenda não propõe alterações de conteúdo 
no dispositivo a que visa . Se a redação do substitutivo ex
plicita haver direitos outros dos trabalhadores além dos ali 
mencionados , considera, tacitamente, fundamentais os que re
laciona. 

Optamos pela forma do Substitutivo. 

ES26538-5 ALBANO FRANCO PMDB 
********* PARECER ********* 

Salário é tudo que o empregado ganha do empregador, seja 
em dinhe i ro , pago em quantia fixo ou variável, por mês, quin
zena , semana, dia ou hora, , ou indiretamente, através de ha
bitação, vestuário e outras pretações a êle fornecidas, isto 
é, em dinheiro , mas de valor econômico definido . É uma contra 
prestação do serviço efetuado pelo empregado . 

A pretenção ao salário se constitui num principio univer
salmente instituido, no sentido não somente de garantir um 
direito que representa o alicerce da manutenção do trabalha
dor e de sua família, mas também, de resguardá-lo contra os 
riscos de sua retenção por parte de certas empresas que dela 
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se beneficiam, a título de auferirem lucros. Tal procedimen
to, além de ser irregular, acarreta sérios transtornos no 
sustento do trabalhador , inclusive em assunto de suas despe
sas , face a incidência de juros de débitos contraídos através 
de emprést i mos. 

A qualif i cação desse procedimento como crime, não se fará 
de modo indiscriminado. A Lei , consubstanciada no próprio di 
reito , se resguardará em não ser arbitrária, mas, tão somente 
em se fazer aplicar as empresas faltosas que agirem por má 
fé . Assim sendo, opinamos pela rejeição da presente Emenda , 
de vez que a sua pretenção não condiz , cabalmente , com o tex
to do Projeto. 

ES26539-3 ALBANO FRANCO PMDB 
***** ** ** PARECER ** *** **** 

Embora louvável a pretensão do nobre Parlamentar , a maté
ria constante da presente emenda, segundo melhor juízo, é in
fra-constitucional. 

Assim , somos pela sua rejeição. 

ES26540-7 ALBANO FRANCO PMDB 
******** * PARECER **** ***** 

No cômputo geral das negociações que conduziram ao novo texto 
a ser apresentado, na forma de substitutivo do relator , op
tou-se por uma redação que atendesse ao máximo às propostas 
oferecidas, sem que, com isso, tivesse sido possível de i xar 
de adota r uma redação definida. 
Desta forma, obriga-se o relator a propor a rejeição da pre
sente emenda. 

ES26541-S ALBANO FRANCO PMDB 
***** **** PARECER *** ** **** 

A emenda descaracteriza completamente os mandamentos 
constjtucionais previstos para a execução da R. A. 

Pela rejeição. 

ES26542-3 ALBANO FRANCO PMDB 
*** ***** * PARECER ********* 

A proposi~ão merece ser acolhida, tendo em vista o pró
prio interesse dos trabalhadores em gera l. 

Pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 

ES26543 - 1 ALBANO FRANCO 
******* ** PARECER ******* ** 

Procedente, nos termos do Substitutivo do Relator. 
Pela aprovação . 

ES26544-0 ALBANO FRANCO 
**** *** ** PARECER *** **** ** 

PMDB 

PMDB 

Pela rejeição, por ser desnecessária previsão constituci
onal a respeito . 

ES26545-8 ALBANO FRANCO PMDB 
***** **** PARECER *** ****** 

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência 
no emprego e , como contraposição ao livre arbítrio do empre

gador de despedir o empregado, tornou-se, artificiosamente , 
uma momentosa e controversa questão, porquanto , segmentos ex
pressivos das categorias envolvidas têm se manifestado , rein
teradamente, por uma solução harmoniosa do problema . 

Na verdade , o que quer o empregado é ver limitado aquele 
arbítrio e, não, como se propala enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do 
empregador. Consciente de que é parte vital e inalienável da 
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado 
como uma simples peça, um instrumento ou máquina que, após 
usada , é jogada fora como inservível. 

De sua parte , não interessa ao empregador i nspirar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado , pois esses são 
fatores comprovados da ba i xa produtividade . A prática, a ex -
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periência , o conhecimento técnico, a identificação do empre
gado com os objetivos maiores da empresa, signif i cam para ela 
um patrimônio insubstitu í vel. Investe o empresário em recur
sos humanos , buscando habilitar e aprimorar a qual i ficação 
profissional de seus empregados. Por tudo isso , é elementar 
que seja virtualmente contrário à rotati v idade da sua mão-de
obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento. 

Posta a questão nestes t ermos , não há porque se trazer 
para a relação empregatícia, fundada na bilateralidade do 
contrato, uma condição unipessoal , paternalista e impositiva , 
que, ao longo do tempo , sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais. 

Assim, pe lo cotejo de centenas de Emendas que, em todas 
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmu l as conciliatória que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de 
categorias econômicas e profissionais que, diuturnamente, vêm 
se manifestando por todos os me i os de comunicação: é a veda
ção da despedida imotivada ou sem justa causa, em termos a 
serem definidos pela l eg i slação ordinár i a . 

ES26546-6 ALBANO FRANCO PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

Deve ser rejeitada . 

ES26547-4 ALBANO FRANCO PMDB 
******** * PARECER **** *** ** 

Para que se estipule o efetivo controle nacional em um de
terminado empreendimento não basta requerer que o mesmo seja 
const i tuído e tenha sua sede e administração no País. Para 
tanto , é fundamental a titularidade de domiciliados no con
trole de capital e decisório da empresa. 

Mais a i nda, esta diferenc i ação é necessária para que se dê 
preferência ao capital nacional na absorção da poupança in
terna . É necessária para que se possa assegurar a real auto
nomia nac ional em setores definidos como estratégicos para o 
desenvolv i mento do País . 

Pela rejeição. 

ES26548-2 ALBANO FRANCO PMDB 
** ******* PARECER ****** *** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES26549-1 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ****** *** 

A emenda apensa deseja incluir na imunidade do ICMS a 
"ener g i a elétrica gerada e transmitida para consumo próprio ". 

Justif i ca que objetiva atender às peculiaridades da gera
ção e transmissão de energia elétrica que poderiam colocar . o 
auto-produtor numa si t uação mais gravosa do que qualquer ou
tro produtor de bens para consumo próprio, que não paga ICM. 

A incidência do ICMS é sobre circulação de mercadorias e 
prestação de serviços (art . 209, III) . A produção de energ i a 
para consumo próprio não envolve circulação no mercado , nem 
prestação de serviço, motivo pelo qual está excluída do campo 
tributário do ICMS , dispensando imunidade ou isenção por lei 
comum. 

ES26550-4 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ******* ** 

Pretende , a Emenda, modificar a redação do item II do 
3o . do art. 207 do SUBSTITUTIVO do Relator (projeto de Cons

tituição ) estabelecendo a não-incidênc i a do IPI também "sobre 
a energia elétrica gerada e transmitida para consumo proprio" 

Pelo sistema tributário adotado pelos Constituintes , a 
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União perderá seis tributos sobre : 1) Transporte; 2) Comunica 
ções; 3) Lubrificantes e combustíveis; 4) Energia elétrica; 
5) Territoria l ; 6) Minerais. 

Assim, o que pretende a Emenda traria desequilíbrio ao 
sistema tributário, porquanto, alteraria as receitas tributá
rias dos Estado e do Distrito Federal, que passariam a rece
ber as receitas deste impostos ( 1 a 6, suprasmencionadas ). 
Pela rejeição. 

ES26551-2 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

"Data venia ", preferimos permanecer com o critério per
filhado no dispositivo alvo da Emenda . 

Tal critério, em nosso entender, é mais democrático e 
oferece aos tribunais margem de escolha para a composição da 
l i sta tríplice a ser encaminhada ao Executivo. 

Pela rejeição. 

ES26552-1 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

Parece-nos desaconselhável, em matéria de remuneração de 
servidores públicos , a estabelecimento de equiparações. 

Exatamente por isso, o Substitutivo, ao dispor sobre os 
servidores públicos, veda tais equiparações. 

A adoção da Emenda, assim, ensejaria inegável conflito 
entre normas do Substitutivo, o que não nos parece admissível 
e desej áve 1 . 

Ademais, o objetivo do preceito alvo da alteração pro
posta é precisamente o de estabelecer um teto máximo, não um 
mínimo remuneratório. 

Pela rejeição. 

ES26553-9 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

Além da emenda em referência, outras nove, apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art . 6o., constante do Substitutivo. Em síntese, após a ex
pressão "que a lei fixar", propõem que se assegure a proteção 
às participações individuais em obras coletivas , à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas, 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produzirem ou de que participarem . Além 
desse aditivo, na prática suprimem do original a atribuição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - providência esta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes. São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi
cativas , sobre as quais o Relator opina por sua aprovação , 
seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas : 

Emenda no . 
ES29575-6 
ES33594-4 
ES27833-9 
ES25117-1 
ES21813-1 
ES22863-3 
ES23022-1 
ES33794-7 
ES29003-7 
ES30674-0 

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant'anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
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ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836- 5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

JALLES FONTOURA 

Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz-
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jalles Fontoura 
Nilson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 

PFL 

PÁG: 0815 
16/ 10/87 
15:52:30 

As emenda ES23484-6, ES30536-1 e ES23312-2, respectiva
mente, dos Constituintes Ricardo Izar , Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para q i scre
pãncia entre as expressões "sem censura ou licença", (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o., do Subs
titutivo, que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48. O Constituinte Roberto 
Cunha faz igual proposta, de forma a de i xar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o.; o Constituint e Agripino de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "científica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Constituição. O Relator, agradecido pelas sugestões, oOpta, 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o . , harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1, ES233 12-2. 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez prime i ras emendas 

acima relacionadas , as demais, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integra l , porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902- 7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

ES26554- 7 

Constituint e 
Adolfo 01 iveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

FRANCISCO ROLLEMBERG 
****** *** PARECER ******* ** 

PMDB 

Embora o texto do Substitutivo deste Relator tenha con
templado a situação dos atuais servidores públicos, no senti
do de assegurar-lhes os direitos já adquiridos, a pretensão 
contido na Emenda, todav ia, extrapola ao autorizar a revisão 
de atos praticados sob a égide de legislação aplicável à épo
ca. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES26555-5 ROBERTO VITAL PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento 
do ensino público fundamental, a Emenda em exame foi acolhida 
na forma do Substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 
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PMDB 

A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do 
art. 281, a fim de perm it ir que os recursos públicos sejam 
destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino 
pago em instituições pr ivadas. 

A ressalva pretendida no parágrafo ún ico contraria , de 
forma diametralmente oposta, a regra cont ida no "caput " - o 
que, se no mérito diverge da opção pol íti ca adotada para o 
modelo educacional bras i leiro, na técnica não é menos reco
mendável. 

Pela rejeição. 

ES26557-1 ROBERTO VITAL 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES26558-0 ROBERTO VITAL 
********* PARECER ********* 

PMDB 

já foi 

PMDB 

A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade bra
sileira está a exigir o cumprimento do atendimento do ensino 
fundamental, o de 1o. gráu e obrigatório. Assim sendo ão ha
verá recursos financeiros para a execução do previsto na pre
sente Emenda . 

Pela rejeição . 

ES26559-8 ROBERTO VITAL 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES26560-1 ROBERTO VITAL 
********* PARECER ********* 

PMDB 

já foi 

PMDB 

O conteúdo da 
ao substitutivo, observadas 
281 . 

Emenda já está incorporado 
as restrições contidas no Artigo 

Pela aprovação parcial. 

ES26561-0 ROBERTO VITAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob apreciação consagra o princ1p1o da liberda
de de ensino, salvo para fins de autorização, reconhecimento 
e credenciamento de cursos, assim como para cumprimento da 
legislação sobre diretrizes e bases da educação naciona l . 

A proposição, além de conter importante princípio de na
tureza democrática, pode contribuir para o atendimento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qualidade do ensino. 

Pela aprovação . 

ES26562-8 ROBERTO VITAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Segundo a tradição histórica, a autonomia é um atributo 
das universidades e não das instituições isoladas . 

Pela rejeição . 

ES26563-6 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A supressão do item III do art. 210 do Substitutivo ao 
Projeto de Constituição não se ajusta ao entendimento predo
minante na Comissão de Si stematização. Todavia, há acordo em 
restringir o âmbito da base do imposto de Venda a Varejo. 

Pela aprovação parcial. 

ES26564-4 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda estabelece condições para a progressividade do 
imposto sobre a propriedade predial e terrritorial urbano, 
segundo o disposto no 1o. do art . 210. Temos convicção de 
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que a matéria em tela r ecebeu tratamento adequado no 
da Comissão de Sist ematização. 

Pela rejeição. 

ES26565-2 FERES NADER 
********* PARECER ********* 

PFL 

PÁG : 0817 
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âmbito 

PDT 

A ampli ação das imunidades tributárias contrar ia tendên
cia crescente dos senhores Constitu i ntes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se r eforçarem as finan
ças dos Estados e dos Mun icípios e de se reduzir o "deficit" 
público . 

ES26566-1 JOSÉ MOURA PF L 
********* PARECER ********* 

A emenda objetiva suprimir o art. 33 das Di sposições 
Transitórias, sob a justificação de tratar-se de matéria 
infraconstitucional. Assim não pensa o Relator, cuja decisão 
sobre a referida matéria é no sentido oposto. 

Pe l a rejeição. 

ES26567-9 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

O Deput ado José Moura submete, por esta Emenda , à conside
ração da Comissão de Sistematização , extirpar-se do texto 
constitucional qualquer menção ao Sistema Parlamentar ista de 
Governo, por suas convicções presidencia l istas . 

Por não corresponder ao entendimento preponderante da Co
missão de Sistematização, somos pela rejeição da Emenda. 

ES26568-7 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

O d i spositivo citado trata de matéria fundamental dentro 
do capítu lo de CT. O conceito estabel ec i do para emrpesa na
ciona l é complementado com os conceitos no artigo que o pro
ponente pretende suprimir. No parágrafo único do artigo em 
exame foram suprimidas as expressões "transferir" e "variar", 
para melhor adequação à realidade. 

Pela rejeição. 

ES26569-5 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto const i tucional deverá conter 
algumas indicações básicas sobre as fontes de financiamento 
do novo Sistema de Segur idade Social, de modo a sustentar a 
dimensão que lhe é atribuída como instrumento de proteção 
socia l , com escopo bem mais amplo do que aquele abri gado no 
âmbito da previdência . Assim sendo , e de forma coerente com o 
princípio de diversificação das fontes de financ i amento, 
optamos por manter a contribuição do· empregador, sobre a 
f olha de salários , o faturamento e o lucro, po i s as três 
bases constituem fatos geradores dist i ntos. 

Caberá à lei ord inária dispensar tratamento específico 
aos casos em que se reve lar inap l icável a múltipla 
incidênc i a . 

Pela rejeição. 

ES26570-9 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

O pleno exercício da autonomia nacional , que se pretende 
com a definição de empresa nacional, não admite. a ex i stênc i a 
de restrições ou cond ic ionamentos à t1tulari~ade sob o con
tro le deci sório e de capital em um determinado empreendimen
to, que poderiam ocorrer com a adoção desta Emenda. 

Pel a rejeição . 

ES26571-7 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscr i tas por 
52 Consti t uintes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
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Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido ã União por pessoas f\sicas e jur\dicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para 
tanto , reinvindicam a supressão do 1o . do art . 209 do Pro
jeto de Constituição . 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contr ibuint es ; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente ã União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199) ; que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados ; 
que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber , da União, 
21 , 5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil ; que o adicio
nal elevará consideravelmente a carga tributária para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados ; que 
seria um "bis in idem" dificilmente suportável , mesmo porque 
o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tra
dição do Pa\s , eleva a carga tributária sobre as empresas e 
os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto 
pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o 
mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que paga
rá o imposto adicional , porque os mecanismos de cobrança e 
fiscalização são precários em relação a categorias com maior 
poder aquisitivo ; que a Constituição já prevê a distribuição 
do Imposto de Renda entre a União e os Estados ; que colocar
se-á mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do 
empresário; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos , bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competência tributária concorrente 
gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Fe
deração, agravados pela não uniformidade do adicional, poden
do ocasionar inclusive sérios problemas de ordem pol\tica;que 
até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 
47% da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicio
nal , ofensiva ao equil\brio da Federação ; que a dualidade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional , aumentando o fos
so que separa as regiões do Pa \ s; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional , enquanto que os Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afuguen
tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional ,de 
forma que o adic i onal beneficiará o Estado da sede das .empre
sas; que , portanto, as regiões periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas f\sicas e nos rendimentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior ãs dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
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Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos ; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada , sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optat i vo o adicional, poderá 
ser arbitrário ; que a indefin ição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda , resultando 
em bitri bu t ação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrial izados e que o adicional estadua l ao 
Imposto de Renda representará diminuição ma i or dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva , vislumbrando-se, aí , a possibilidade de 
"guerra f i scal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda . de receita pela 
União , terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia ; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores , o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribu ir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrb ios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços , até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes , será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado , de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo ; que já existe uma part i cipação 
dos Estados no imposto de renda , sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada ; e que o adicional ·acarretará uma disputa 
tendo em vi sta a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados , extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econôm i co . 

O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao 
Imposto de Renda, instituível pelos Estados , reside na poten
cialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo cus
to, já que se apoiará nos lançamentos e na cobrança feitos 
pelo Governo Federal. 

A Comissão de Sistematização está limitando as incidên
cias aos lucr os e aos ganhos e rendimentos de capital. 

ES26572-S OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer suprimir a imposição constitu
cional de que devam ser progressivas as alíquotas do imposto 
sobre transmissão "causa mortis"e doação, previsto na compe
tência dos Estados . Justifica que a progressividade atigirá 
somente as· heranças de menor valor, pois as maiores estariam 
consubstanciadas nas sociedade e empresas "hold i ngs", cuja 
transferência ocorre por formas diferentes da sucessão. 
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Acrescenta que a legislação deve criar condições para que o 
crescimento da economia gere novas riquezas. 

Na verdade, torna-se indiferente exigir na Constitu i ção 
que o tributo seja progressivo sem estabelecer qualquer gra
dação . A decisão caberá à lei estadua l respectiva e ela pode
rá atender formalmente à exigência estabelecendo diminuta ou 
alta progressividade. 

Então , por economia de linguagem , a Carta Federal fica
ria mais concisa se el i mi nasse a referênc ia à vaga progressi
vidade. 

Nova versão do Projet o torna facultativa a progressiv i 
dade em novo parágrafo entre o 3o. e 4o. 

ES26573-3 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda dar nova r~dação ao i t em II do art. 
195 , dele suprimindo as expressões "ou potencial" e 
"ou postos à sua disposição" . 

Não obstante os argumentos apresentados a favo r da 
Emenda, entendemos que não se deve restringir o conceito de 
taxa mediante a supressão das expressões acima citadas. 

O conceito expresso no item II do art. 195 baseia-se na 
doutrina nacional e estrangeira e na jurisprudência pátria , 
não havendo, portanto, razão alguma que justifique sua 
alteração . 

Trata-se , portanto , de conceito sedimentado e 
reconhecido pacificamente , e sua modificação certamente iria 
tumultuar o sistema tributário. 

Pela rejeição. 

ES26574-1 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ******** * 

A Emenda merece acolhimento , no mér i to. 
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo do 

Relator . 

ES26575-0 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda não se coaduna com a orientação adotada pelo 
Relator. 

Pela rej eição. 

ES26576-8 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende acrescentar ao parágrafo único do ar t. 
10, uma referência ao resguardo das necessidades inadiáveis 
da empresa , em caso de greve. 

O que é necessário resguardar, em caso de greve, é o in
teresse maior da comunidade, não o da empresa. 

Se acaso, determinado serviço da empresa é fundamental 
para a comunidade, entrará no rol dos interesses desta. 

Somos pela reje i ção. 

E$26577-6 OSCAR CORR~A PFL 
** **** *** PARECER ********* 

A emenda apensa deseja assegurar imunidade do ICMS para a 
entrada , em estabelecimento do contribuinte, de bem destinado 
a seu ativo fixo , quando não houver similar nacional e se 
tratar de nova indúst r ia ou modernização de indústria exis
tente (art. 209 , 80, II , d ) . 

Justifica que objetiva fortalecer a indústria nacional e 
modernizá-12 a fim de torná-la mais competitiva e gerar ma i s 
empregos . 

Ao desejar confer i r não-incidência, a emenda viria excluir 
da incidência do ICMS as importações referidas no item I do 
mesmo 8o . Aí , a Comissão de Sistematização está mantendo a 
incidência, destacando mesmo, sem necessidade, o bem destina
do a consumo ou ativo fixo , eliminando, todavia a referência 
à en t rada no estabelecimento de contribuinte. 

A não inclusão na imunidade não i mpede , todavia, que cada 
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Estado conceda isenção por lei comum a situações espec íf icas, 
no exer c í cio de sua au t onomia federa ti va . 

ES26578-4 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda objeti va s uprimi r o i nc i so XXIII, do a rti go 7o. 
do projet o. 

Nos países desenvo l vidos os trabalhadores par ticipam 
efetivamente do resultado do processo produtivo. 

A par ti cipação dos trabalhadores nos lucros das empre 
sas, ocorrem normalment e quando os ef e itos são pos i t ivos , is
to é , quando a produção a t inge li mites compensatórios. 

Reconhecemos que as vantagens advindas da modern ização 
tecnológica e de au t omação são frutos do investiment o de ca -
pita l e cujo resul t ado fi ca cond i cionado ao efic i ent e desem
penha ou produtividade de seus colabor adores . 

Diante desses f a t os, nada mais just o , de que os t raba -
lhadores participem ef eti vamente também dos resu l tados 
superavi t ários da empresa , aliás f ator decorrent e da ha r moni 
osa relação capital e t r abalho . 

ES26579-2 

Optamos pela forma do texto do Substitutivo. 
Pela rejeição . 

OSCAR CORR~A 
********* PARECER ********* 

PF L 

Parece-nos que a jornada de traba l ho de se i s horas nos ca
sos de t rabalho ininterrupto, decorre, naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diár ias se r in
terrompida para repouso. A não inter rupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total . 

Consideramos ser necessário assegurar esse direito do tra
balhador no texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES26580- 6 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

Por força de Emendas já aprovadas , que estabelecem a in
denização ao empregado , como forma i n i bi dora da rescisão sem 
justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipót eses 
que não configuram a despedida imotivada, acreditamos que a 
garantia do emprego , preconizada por todos os segmentos com 
representação na Consti t uinte , est á ampl amente assegurada. 
Somos pois , pela aprovação da Emenda na forma do Substi-
tutivo. 

ES26581 -4 SOTERO CU NHA PDC 
********* PARECER ********* 

Propõe o Autor alteração no parágrafo 39 do artigo 6o., 
no tocante às ressalvas ao princípio gera l da invio l abilidade 
do sigi l o da correspondência e das comunicações. O projeto 
do Re l at or remete ao l eg islador ord i nário a espec if icação das 
ressa l vas e condiciona sua aplicação a determinação jud i cial, 
para fins de instrução processual. Ta l redação acolhe , em 
parte, a proposta do Autor . 

ES26582-2 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ******* ** 

Visa a acrescentar, ao art. 300, a ex1gencia de per í odo 
de licença de trabal ho para o adotante . 

Pe l a rejeição . 

ES26582- 1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

O texto do substit ut ivo a ser apr esentado assegur a espe
ci al proteção ao menor, i nclusive no que se r ef ere ao que es
tiver acusado de infração penal. Isso , pr eenche, em part e , os 
objet~vos da presente emenda. Pela aprovação . 

ES26584-9 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 
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Com pequena alteração de redação pelo acolhiment o da e
menda. Pe l a aprovação . 

ES26585-7 SOTERO CU NHA PDC 
********* PARECER ********* 

O dispositivo c it ado trata de ma t ér i a fundamenta l dentro 
do cap í tulo de CT. O conceito estabelec ido para emrpesa na
cional é complementado com os conceitos no artigo que o pro
ponente pretende supr i mir . No parágraf o único do art igo em 
exame foram suprimidas as expressões "transferir" e "var iar", 
para me l hor adequação à realidade. 

Pela rejeição. 

ES26586-5 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Propõe o i lustre constitu inte a s upressão do primeiro período 
do 2o. do art.291, por entender que a proibição de censura 
que o mesmo cont ém estari a expresso no 1o. parágrafo do mesmo 
art i go, quando di z ser assegurada aos meios de comun icação 
ampla liberdade . 
Ao adotar nova redação para o parágrafo , obriga-se o Re lator 
a propor a rejeição da presente emenda . 

ES26587-3 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A integração à adm i nistração civ i l da Aviação Civi l se 
impõe até mesmo na ordenação do planej amento dos transportes 
aeroviários brasileiros, porém, a matéria, exaustivament e dis 
cutida na constitu i nte, deve ser absorv i da pela legis l ação or 
dinária . 

Pela rejeição. 

ES26588-1 SOTERO CUNHA PDC 
****** *** PARECER ********* 

A matéria de que tra t a a Emenda é de natureza inf racons
titucion~ l e não corresponde á orientação adotada pelo 
Relator. 

Pela rejeição . 

ES26589-0 SOTERO CUNHA 
***** ** ** PARECER ********* 

A matéria de que t rata a Emenda é de natureza 
titucional , além de , no mérito , confl i tar coma 
adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26590- 3 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

PDC 

i nfrancos
orientação 

PDC 

A norma do par ágr af o 5o . , do art.9o . , do Subs t ituti vo é 
necessária , apesar da adoção do princípio do pluralismo sin
dical, a fim de dir i mir os conflitos de r epresentação na ce
lebração de convenções coletivas, quando mais de um si ndicato 
pretender representar a mesma categor i a em um único ter ri t ór
rio. 

A nova redação proposta na Emenda não atende a es t a ne
cessidade . 

Somos pela rej e ição . 

ES26591-1 NYDER BARBOSA PMDB 
** *** ** ** PARECER ** ******* 

A emenda propost a estimula a eficác i a do transport e a
quaviár io nacional, bem como aprimora o t exto consti tuci onal . 

Pela sua aprovação parcial. 

ES26592-0 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda do Nobre Constituint e a lte r a o páragrafo 2o . do 
art. 220 , visando preservar o patrimôn io público, mediante 
destinação de recu r sos para tal execução. 

Compart i lhamos da preocupação do eminente Au t or da Emen
da , pela importância do assunto. Cont udo entendemos que a ma
t é ria deva ser tratada pe la legis l ação ordinária . 
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ES26592-0 NYDER BARBOSA 

Pela rejeição. 

ES26593-8 PAULO ZARZUR 
********* PARECER ********* 

A Emenda merece acolhimento quanto ao mérito. 

PÁG: 0823 
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15:52:30 

PMDB 

PMDB 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitut i vo do 
Relator. 

ES26594-6 JOSÉ MOURA PFL 
*** ****** PARECER *** ****** 

Pretende a Emenda em exame a reincorporação do Territó
rio Federal de Fernando de Noronha ao Estado de Pernambuco. 

A medida, além de inconveniente , nesta oportunidade, po
derá ser objeto de estudo, no tempo conveniente e, se for o 
caso, deverá ser implementada pela legislação infraconstitu
cional . 

Pela rejeição. 

ES26595- 4 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do artigo 50 do título x- Das 
Disposições Transitórias que permite aos atuais Deputados Fe
derais e Estaduais,eleitos Vice-Prefeito, exercerem as fun
çoes de Prefeito, sem a perda do mandato parlamentar . 

O citado dispositivo procura solucionar uma situação de fa 
to e transitória. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES26596-2 JOSÉ MOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A ·supressão do 4o . do art.210 do Substitutivo ao Proje 
to de ·Constituição, nos termos da emenda, não se ajusta ao en 
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. Deve 
ser rejeitada. 

ES26597-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que a explicitação da abrangência 
do ICMS para a circulação de mercadorias iniciadas no exte
rior também seja aplicada para a prestação de serviços, já 
que estes estão sendo integrados ao ICM no Projeto de 
Constituição . 

A permanecer a fusão do ISS ao ICM, afigura-se razoável 
que a incidência também atinja os serviços cuja prestação é 
iniciada no exterior. 

Nova versão do Projeto iguala o tratamento. 

ES26598-9 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame, ao lado de outras seis, querem que 
seja incluída um parágrafo no art. 209, referente ao ICMS, 
estatuindo que esse imposto não compreende o montante do IPI, 
quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a 
produto destinado a industrialização ou comercialização, 
configure hipótese de incidência dos dois impostos . 

Justificam os autores das emendas que reintegra-se ao 
texto constitucional o dispositivo, de forma aperfeiçoada; 
que limitando-se a exclusão do IPI às operações que destinem 
mercadorias a industrialização ou comercialização, 
permitir-se-á uma equalização da carga do imposto, a nível do 
consumidor final; que é absolutamente indispensáve l a 
inclusão do preceito, pois consagra regra hoje vigente e que 
possui efeitos redistributivos em favor dos Estados menos 
industrializados; que a matéria foi objeto de análise por 
parte dos Secretários de Fazenda ou de Finanças reunidos em 
Canela em agosto, tendo havido aprovação unânime. 

A matéria seria regível pelo Código Tributável Nacional. 
Além disso poderia ser sintetizada. 

Na nova versão do Projeto, a Comissão de Sistemat i zação 
está acolhendo integralmente a letra proposta. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBST ITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EME NDAS APRESENTADAS 

ES26598-9 NELSON WEDEKIN 

Pela aprovação. 

ES26599-7 NELSON WEDEKIN 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0824 
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PMDB 

PMDB 

A emenda inclusa , ao lado de out r as , quer supr1m1r o 6. 
do art. 209 do Projeto de Constituição , o qual faculta ao Se
nado estabelecer alíquotas mínimas nas operações inter nas . 
Justifica que já existem duas regras ap l icáveis às alíquotas 
mínimas ou benef í cios : 7. do mesmo art. 209 e item VI I do 

9 . do mesmo disposit i vo. 
Realmente é supér f lua a disposição inquinada. 
Al ém disso , repet i ndo tradicional regra const it ucional, 

também o art . 205 veda aos Estados, ao Distrito Federa l e aos 
Municípios estabelecer d i ferença tributária entre bens e ser
viços em razão da procedência ou des ti no. Por consegu inte, 
hão de ser i guais as a lí quotas int e rnas e interestaduais do 
ICMS . 

Todavia, a Comissão de Sistematização está mantendo o pre 
ceito . 

ES26600-4 NELSON WEDEKIN PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Os pr i ncípios do ordenamnto espac ial do país, devem, ne
cessár iamente, contempla r, na definição da Política Nacional 
Urbana , o transporte coletivo urbano, por ser o mesmo um com
ponent e significativo da atividade produtiva. Porém , por se 
tratar de matéria que deve objetivamente refletir efet i vamen
te a r ea l idade urbana reg ional, deve o assunto ser objet o de 
Lei Or dinária . 

Pe l a rejeição. 

ES26601-2 NELSON WEDEKIN PMDB 
*** *** *** PARECER ** ******* 

A Emenda não se coaduna com a or ient ação adotada pelo 
Relator sobre a matér ia . 

Pela rejeição. 

ES26602-1 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ** ***** ** 

Procede, em parte , as alterações propostas pela Emenda. 
Pela aprovação na forma dos Substitutivo . 

ES26603-9 RUY NEDEL 
********* PARECER ********* 

A acréscimo , na competência municipal, como 
com a Emenda, conf lita com a orientação adotada 

Pela rejeição. 

ES26604-7 RUY NEDEL 
********* PARECER ********* 

PMDB 

pretendido 
pelo Re l ator. 

PMDB 

A uni formidade do tempo de serv i ço para a aposentadoria 
voluntári a, como se propõe coma Emenda , conflita com a orien
tação adotada pelo Re lat or. 

Pela rejeição . 

ES26605-5 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ******** * 

A emenda , embora contendo objeções fundadas em moti vos 
dos mais louváveis, não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossíve l , tecnicament e , o seu aproveitamento. 
Pela rejeição. 

ES26606- 3 RUY NEDEL 
********* PARECER ********* 

A Emenda conf lita com a orientação adotada pel o 
sobre a matéria. 

Pela rejeição. 

ES26607-1 RUY NEDEL 
********* PA RECER ********* 

PMDB 

Relator 

PMDB 
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Pela aprovação, tendo em vista que é o artigo 111 do subs
ti tutivo que dispõe sobre o sistema de eleição majoritária e 
não o de número 153 . 

ES26608-0 RU Y NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe, além do ensino religioso , o ensino do 
cooperativismo e do associativismo. 

Os dispositivos da Emenda , embora revelem o elevado des
cortino do proponent e , poderão figura r mais adequadamente, de 
acordo com a trad i ção do Direito brasileiro , no corpo da le 
gi s lação ordinár i a e complementar . 

Rejeitada nos termos do Substituti vo. 

ES 26609-8 RUY NEDEL 
********* PARECER ******** * 

O que se propõe com a Emenda confli t a com a 
adotada pelo Rela t or 

Pela rejeição . 

ES26610-1 RUY NEDEL 
********* PARECER ********* 

PMDB 

orientação 

PMDB 

A garantia do direito de greve e à livre associação 
sindical, como se propõe com a Emenda, corresponde à orienta
ção adotada pelo Relator. 

O parecer é, pois, pelo aprovação parc i al, nos termos do 
Substitutivo do Relator . 

ES26611-0 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

As alterações, notadamente nos prazos do art . 111, foram 
objeto de acurado exame , recebendo a matéria no Substitutivo , 
tratamento adequado e em consonância com a opinião majoritá
ria da Com i ssão de Sistematização. 

Pela rejeição, nos termos do Subst i tutivo. 

ES26612-8 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa dar nova redação ·ao art . 281 , permitindo 
que os recursos sejam repassados às escolas técnicas , confes 
sionais , f ilant rópicas e comunitárias. 

Visto que tal sol i citação já está contemplada no referido 
art i go , opinamos pela prejudicialidade das emendas abaixo re
lacionadas . 

ES266 13-6 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor nova redação para o inc i so I I do art . 291 , 
quant i ficando em 20% o espaço salvaguardado à produção local . 

Prefere o Re l ator texto mais conciso, razão porque não 
acolhe a Emenda . 

ES26614-4 CARDOSO ALVES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Improcedente , nos termos do Substitutivo do Relator. 
Pela rejeição . 

ES26615-2 OSCAR CORRI:A PFL 
********* PARECER ********* 

A modificação pretendida pelo nobre Constituinte é jus
ta , pois aperfeiçoará o texto do inciso I, do ar t igo 87, do 
Substitut i vo . 

Em assim sendo, somos pelo seu acolhimento. 

ES26616-1 OSCAR CORR I:A PFL 
********* PARECER ********* 

Dentre as limitações ao poder de emenda r a Constituição, 
contida no Substitutivo, o au t or pretende suprimir a parte 
relat i va ao Sistema Parlamentar de governo . Deve ser rejeita
da , conforme entendimento predominante na Com i ssão de Siste
matização . 
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ES26617- 9 OSCAR CORR~A PFL 
*** ****** PARECER ** ******* 

Conquanto louváve l a preocupação do ilustre Autor,pare
ce-nos desnecessária a transposição pretendita, até porque, 
no âmb i to do controle interno , às vezes há necessidade de 
discip l inamento a nível i nfralegal. 

Pela rejeição . 

ES26618-7 OSCAR CORR~A PF L 
********* PARECER ********* 

Com o devido apreço à op1n1ao do Autor, pensamos que a 
r edação contida no texto do Substitut ivo é a que melhor tra
duz o sentido e o alcance da regra normativa que se pr etende 
adotar . 

Pe l a rejeição . 

ES26619- 5 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

A proposta de em i nente Constituint e é bem ma i s res t riti
va à competência do Tr i bunal do que prevê o text o do Subs t i
tutivo. 

Pela rejeição . 

ES26620-9 OSCAR CORR~A PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Dat a vênia do ilust r e Autor, é ev idente que a a t uação do 
Tribunal, no particular , somente ocorrerá em relação a atos 
ou fatos irregulares sujeitos à sua jur i sdição e competência . 

Pe l a prejudicialidade. 

ES26621-7 JOSÉ QUEIROZ PFL 
*** ** **** PARECER **** ***** 

As sugestões, em pa r te estão acol hidas, em parte consti
tucionalmente tratadas no Projeto, portanto prejudicadas. 

Pela aprovação . 

ES26622- 5 JOSÉ QUEIROZ PFL 
******* ** PARECER ******** * 

No cômputo geral das negoc i ações que conduziram ao novo texto 
a ser apr esentado, na f orma de subst i tutivo do relator , op
tou-se por uma redação que atendesse ao máximo às propostas 
oferecidas, sem que, com isso, tivesse sido poss í ve l deixar 
de adotar uma redação definida . 
Desta forma, obriga-se o relator a propor a rejeição da pre
sente emenda. 

ES26623- 3 JOSÉ QUEIROZ PF L 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos da just if icação da Emenda . 
Pela aprovação. 

ES26624-1 JOSÉ QUEIROZ 
********* PARECER ********* 

O texto proposto pe lo Substitutivo é mais 
com a realidade nac ional, seja em termos de média 
população , seja em termos de situação f inanceeira 
dênc i a Social. 

Pela rejeição . 

ES26625-0 JOSÉ QUEIROZ 
********* PARECER ** ******* 

PF L 

consentâneo 
de vi da da 
da Previ -

PFL 

Sua emenda está parcialmente at endida na fo r ma do 
Subst itut i vo e outros pontos contidos, conquanto cons t ituam 
val iosos subsídios, mer ecem ser adequadament e cons iderados 
quando se tratar da l eg i slação compl ementar e ord inár i a . 

Pela aprovação parci al . 

ES26626-8 JOSÉ QUEIROZ PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A sugestão trata de matéria que , quanto ao mérito , está 
atendida no caput do pr i meiro a r tigo do capítulo da Ci ência e 
Tecnologia. 
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ES26627-6 JOSÉ QUEIROZ PFL 
**** ***** PARECER ********* 

PÁG: 0827 
16/10/87 
15:52:30 

Sua sugestão foi acolhida em essência na forma do 
Substitut ivo. 

Pe l a aprovação parcial. 

ES26628-4 JOSÉ QUEIROZ PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda está parcialmente atend i da com a nova redação 
apresentada no Subst itutivo no dispositivo referente a 
desporto . 

Pela aprovação parc ial . 

ES26629-2 JOSÉ QUEIROZ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda dá nova redação à maior ia dos incisos do artigo 
7o. sem, no entanto, desnaturar-lhes o sentido. De outr a 

parte, acrescenta novos preceitos . Em que pese o valor da 
contribuição oferecida , preferimos adotar a redação atual do 
Substitutivo , f r uto de um trabalho diuturno de aprimoramento 
dos textos anteriores e da aprovação de numerosas out r as E
mendas. 

ES26630-6 JOSÉ QUEIROZ 
********* PARECER ********* 

A acréscimo, na competência municipal, como 
com a Emenda, conflita com a orientação adotada 

Pela rejeição . 

PFL 

pretendido 
pelo Relator. 

ES26631-4 JOSÉ QUEIROZ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a modificar a redação do inciso IX do arti
go 34 do Substitutivo do Relator, mas a nosso ver , não o 
aperfeiçoa, vez que pretende dar tratamento divers ifi cado ao 
desporto profissional e ao não profissional, no que concerne 
à competência concorrente da União e dos Estados para legis
lar a respeito. 

ES26632-2 JOSÉ QUEIROZ PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda prevê a pena de conf i sco incompatível com o 
nosso sistema constituc ional republicano. 

Pela rejeição. 

ES26633- 1 JOSÉ QUEIROZ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe disposit i vos referentes à propriedade urbana 
e ao controle da função social da propriedade . 
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo . 

ES26634-9 JOSÉ QUEIROZ PFL 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, 
embora a redação, como está proposta, não seja i nc l uída. 

Pela rejeição. 

ES26635-7 JOSÉ QUEIROZ PFL · 
********* PARECER ********* 

A proposta contida na Emenda conf lita com a or ientação 
adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES26636-5 SIQUEI RA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao 10 do art . 6o. do 
Substi tut ivo ao Projeto de Constituição . 

A proposta não oferece modif icação substantiva capaz de 
prevalecer sobre a forma consignada no Substitut i vo. 
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ES26637-3 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 
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A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26638-1 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 12 do artigo 
6o. do Substitutivo. 

A redação dada pelo Substitutivo ajusta-se melhor à tec
nica legislativa . 

Pela aprovação parcial. 
----------------------------------------------------------------------L--------

ES26639-0 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda dá nova redação ao parágrafo 23 do artigo 6o. 
do Substitutivo. 

A alteração a nosso ver , é impertinente. 
Pela rejeição . 

ES26640- 3 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

O que se propõe, com a Emenda, sobre aposentadoria do 
servidor público está contemplado pelo Relator. 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo . 

ES26641-1 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Não obstante tenha o novo Substitutivo adotado redação 
ligeiramente diferente, é inegável que o conteúdo da Emenda 
deve ser aproveitado no referido texto. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo apresentado 
pelo Relator. 

ES26642-0 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda fica prejudicada, em face da opção do Relator 
por suprimir o dispositivo que o autor pretendia emendar. 

ES26643-8 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A pena de morte choca~se com a tradição constitucional e 
legal brasileira. A experiência de inúmeros países , outrossim 
tem demonstrado que sua aplicação não ensejou redução de ní
veis de violência e de índices de criminalidade. 

Pela rejeição. 

ES26644-6 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende alterar a redação do parágrafo 33 do 
artigo 6o . , que dispõe sobre a propriedade privada . Em que 
pese a louvável intenção do nobre Constituinte , a redação o
ferecida pelo Substitutivo reflete a opinião dominante na Co
missão de Sistematização, razão porque votamos pela rejeição. 

ES26645-4 ALBANO FRANCO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição. 

ES26646-2 ALBANO FRANCO PMDB 
********* PARECER ********* 

Não obstante o louvável intuito de estimular a negociação 
direta entre as partes, ao proibir que a Justiça decida sobre 
conflitos coletivos de interesses, deixa tais conflitos sem 
solução legal. 
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ES26646-2 ALBANO FRANCO PMDB 

Pela rejeição. 

ES26647-1 MARCO MACIEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 6o. 
do artigo 13, a fim de aperfeiçoar sua redação, tornando-a 
mais clara e abrangente. 

Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por ser 
clara , concisa e elaborada de acordo com padrões exigidos pe
la técnica legislativa . 

Pela aprovação parcial. 

ES26648-9 MARCO MACIEL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis, não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossível, tecnicamente, o seu aproveitamento. 

Pela rejeição. 

ES26649-7 MARCO MACIEL PFL 
********* PARECER ********* 

A supressão do art . 1o. implicaria a supressão de impor
tante e tradicional enunciado, o de que "todo poder emana do 
povo". Pela rejeição. 

ES26650-1 MARCO MACIEL PFL 
********* PARECER ********* 

Em que pesem os altos méritos 
que a matéria nela tratada deve ser 
dinária. 

da emenda entendemos 
objeto de legislação or-

ES26651-9 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria constante da presente emenda, embora os altos 
propósitos do nobre Constituinte, conflita com a sistemática 
geral adotada para a elaboração do Substitutivo. 

Assim, somos pela rejeição da emenda . 

ES26652-7 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL 
********* PARECER ********* 

A redação do texto do parágrafo 2o. do Art . 52 do Substi
tutivo só diverge em relação ao número de Deputados a serem 
eleitos . No Substitutivo prevê-se "oitenta" e nesta Emenda 
"sessenta". 

Assim, salvo melhor juízo, a matéria é conflitante e somos 
pela sua rejeição. 

ES26653-5 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende a reestruturação redacional do Capítu
lo I, do Título II, do Substitutivo, alterando, modificando e 
suprimindo diversos dispositivos. 

Não concordamos com o autor da emenda, já que é diversa 
a diretriz orientadora da elaboração do Substitutivo. 

ES26654-3 

Assim, opinamos pela rejeição da emenda. 
Pela rejeição. 

MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

PDT 

A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis, não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossível, tecnicamente, o seu aproveitamento . 
Pela rejeição. 

ES26655-1 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe uma simplificação do texto constitucio
!al, no respeitante ao direito de greve e à organização sin
dical . 

Preferimos os parâmetros por nós delineados no Substitu-
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tivo, que atendem a todos os reclamos da fixação de normas 
gerais , aproveitando as partes coincidentes. 

Quanto à organização sindical , o que a Emenda propõe 
simpl if ica demais , deixando de normalizar certos aspec-
t os f undamentais . 

Quanto à greve, os parâmetros do Substitutivo e sua jus
t i ficação , foram por nós explicitados no parecer à Emenda 
ES22141-8 . 

Pe l a aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES26656-0 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda proposta , em que pese conter objeções fundadas 
em motivos dos mais louváve is, não se enquadra inteiramente 
na perspectiva jurídico-institucional contida no Projeto 
Substitutivo. Por essa razão , trata-se de proposta objetada 
pe l a prejudicialidade . 

Pela prejudic i alidade .. 

ES26657-8 MAUR Í CIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dis
positivo em pauta , com t eor diferente ao da proposta , fa z com 
que , por coerência , sejamos pela rejeição desta emenda . 

ES26658-6 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ***** **** 

O nobre Autor da emenda deseja substituir todo o Capítu
lo dos Direitos Políticos, dando-lhe redação bastante mais 
sintética e suprimindo diversos dispositivos do mesmo . Em que 
pesem seus altos méritos e sua esmerada redação não podemos 
assentir com a proposta. É que a emenda suprime diversos pre
ce i tos da mais alta significação que consideramos imprescin
d í vel para a boa inteligência do texto . 

ES26659-4 MAURÍCIO CORR~A PDT 
** ******* PARECER *** *** *** 

Dentre todas as emendas modificafitavas ao art. 4o. 
uma nos pareceu plenamente justificada e absolutamente neces
sária: a de nOmero 30132-2, de autoria do nob~e Constituinte 
Manoel Moreira , que postula, no inciso I , a troca de pos1çao 
dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a argumen
tação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluin ~ 
do-se a emenda em pauta , sugerem alterações as màis variadas, 
sem , porém, at i ngirem o limiar de intensidade necessário para 
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom . 
Pela rejeição. 

ES26660-8 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A idéia básica é a fusão dos arts. 1o. e 2o. , que 
achamos adequada. Rejeitamos , entretanto , a idéia de que os 
Territórios sejam unidades da Federação. Com relação ao pará
grafo Onico aceitamos emenda que se coaduna com o regime re -
presentativo . Assim sendo, pela aprovação parcial. 

ES26661-6 MAURÍCIO CORR~A PDT 
*** ** **** PARECER ****** *** 

A renumeração com a Emenda não corresponde à adotada pelo 
Relator . 

Pela rejeição. 

ES26662- 4 MAUR ÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda trata de matéria de natureza infraconst i tucional 
e não corresponde à or i entação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES26663-2 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 
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A renumeração proposta não corresponde à adotada pelo Re
lator. 

Pela rejeição. 

ES26664-1 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ****** *** 

Pela aprovação, nos termos do Substiiutivo . 

ES26665-9 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda versa sobre medidas e estado de emergência, ma
téria que não está acolhida no Substitutivo. 

Pela re j eição. 

ES26666-7 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9. 

ES26667-5 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

Visa a renumerar os artigos 19,20,21,22,23,24,25 e 26 do 
Subst i tutivo do Relator . 
A medida não parece aconselhável porque os artigos do texto 
final poderão ser alterados e a numeração proposta não se a -
justar a i sso . 

Pela rejeição. 

ES26668-3 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda dá ao caput do Art. 18 redação ma i s sintética 
cortando as expressões: " na forma da lei " . Ao apreciar emen
da de idêntico teor do Constituinte Doreto Campanari tivemos 
ocasião de ressaltar que as expressões que se deseja expungir 
ressalvam futuras distorsões na interpretação no texto, moti
vo pelo qual preferimos mantê-las . 

Pela aprovação parcial . 

ES26669-1 FIRMO DE CASTRO PMDB 
********* PARECER ********* 

As duas situações que podem tornar necessária a inter 
venção do Estado no domínio econômico e o monopólio bastam ao 
texto constitucional , pois que, formuladas genericamente, dão 
flexibilidade à aplicação desse escrito. Além do mais, defi
nir aprioristicamente qualquer setor , atividade ou rejeição é 
estreitar a ação estatal e gerar em consequência inevitáveis 
e inanáveis distorções. 

ES26670-5 FIRMO DE CASTRO PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

É bastante a menção quanto a ser imprescindível a admis
são de capital estrangeiro de acordo com o interesse nacio
nal . Quanto ao mais, espec i almente em relação à sua alocação 
por região ou setor da econom i a, compete à lei ordinária de
fin i r no momento próprio, caso assim o exija o desenvolvimen
to nacional . 

Pela rejeição . 

ES26671-3 FIRMO DE CASTRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, considerando a supressão do capi
tulo Vi , Título IV, que trata da criação da regidez de desen
volvimento, que pela solução adotada pelo Substitutivo do Re
lator caberá a Lei Complementar dispor sobre o assunto. 

ES26672-1 FIRMO DE CASTRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a aplicação do percentual através de 
instituições finance i ras oficiais de fomento regional . 

A redação do Substitutivo contempla tal proposição. 
Pela aprovação parcial . 
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PMDB 

Propõe , o ilustre Constituinte, nova redação ao artigo 
23 das Disposições Transitórias , que a nosso ver , e mais su
c i nta e, no que tange ao prazo de cumpr iment o do disposto no 

5o. do artigo 220, é mais flex ível, es t abelecendo prazos de 
"até" dez anos . 

Pela aprovação . 

ES26674-8 FIRMO DE CASTRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Os recursos públicos destinados às operações de crédito de 
f omento deverão , a nosso ver, ser transfe r idos do Banco Cen
tr al para o Tesouro Nacional, cabendo a este órgão estabele
cer a sua forma de aplicação. 

Assim , somos pela supressão do 1o. do art. 26 das Dispo
sições Transitór i as, conforme propõe a presente Emenda ,exclu
indo-se, porém, o remanejamento referido no item 2. 

Pela aprovação parcial. 

ES26675-6 FIRMO DE CASTRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda aditiva proposta pelo nobre Constituinte contri
bui para o aprimoramento do Substitutivo . 

As instituições oficiais de crédito devem ter acesso a to
dos os instrumentos do mercado financeiro , de forma a garan
tir tanto concorrência no setor como a eficiência daquelas 
instituições. 

Pela aprovação. 

ES26676-4 FIRMO DE CASTRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A expressão aditiva proposta pelo ilustre Constituinte 
aprimora o Substitutivo sob exame . 

A matér i a será tratada obviamen t e, pela Lei do S .F. N. , que 
disporá sobre a organização de todo o Sistema. 

Pela aprovação. 

ES26677-2 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda ressente-se de clareza. 
A matéria de que fala o parágrafo 24 está adequadamen t e 

redigida. 
Pela rejeição. 

ES26678-1 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a transformação dos parágrafos 13 , 15 e 
16 do art i go 6o . em um único, cuja redação oferece. 

A idéia é válida. 
Ocorre que a redação final não apenas suprime o pará

grafo 13, como dá nova redação aos demais, tornando-os irre
conc i liáveis dentro de um único dispositivo. 

Pela rejeição . 

ES26679-9 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ** ******* 

O objeto das seguintes emendas não possui natureza cons
titucional . São elas: ES21134-0, ES21280-0, ES26679-9, 
ES27682-4, ES30054-7 , ES21284-2, ES33167-1, ES29520-9, 
e ES29413-0. 

Pela rejeição. 

ES26680-2 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

O Dispositivo que trata das Regiões de Desenvolvimento 
e das Áreas Metropolitanas foi suprimido do texto do Substi
tutivo do Relator. Segundo a nova orientação , a Constituição 
de Reg iões de Desenvolvimento ficará por conta de Lei Comple
mentar. Por esta razão, somos pela rejeição da Emenda . 
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Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator . 

ES26682-9 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda , embora contendo objeções f undadas em moti vos 
dos mais louváveis , não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo imposs ível, tecn i cament e , o seu aprovei t amento. 
Pela rejeição . 

ES26683-7 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Não compete ao texto constitucional a criação de estru
turas da administração pública. Essa competência está af eta à 
iniciati va do poder executivo , quando da elaboração do siste
ma de planejamento nacional, prev i s t o a l iás e~ disposi ti vo do 
projeto. 

ES26684- 5 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 
A Emenda trata de objeti vos e metas hab i taciona i s, de forma 
compatível somente com programas governamentais e normas in
f raconst itucionais. 

ES26685- 3 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituint e, a 
presente Emenda, conflita com a sistemática adotada pe lo Su
bstitutivo. 

Em assim sendo , somos pela rejeição da Emenda. 

ES26686-1 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

As pretensões do eminente Constituinte, conf l itam subs 
tancialmente com o entend i mento do que se elaborou no texto 
do Subst i tutivo . 

Ass i m, somos pela rejeição da presente Emenda . 

ES26687-0 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Constitui nte, a 
presente Emenda, confl i ta com a s i stemática adotada pe l o Su
bstitutivo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES26688- 8 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

Embor a os elevados propósitos do nobre Consti t uinte , a 
presente Emenda, conflita com a sistemática adotada pe lo Su
bstitutivo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES26689- 6 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a maté
ria, objeto da presente emenda, conflita com a sistemát i ca 
geral adotada para a elaboração do Substitutivo. 

Assim, somos pela rejeição da emenda . . 

ES26690-0 MAUR ÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

Embor a louváve l a pretensão do nobr e Constituint e, a maté
ri a , objeto da pres ente emenda, confli ta com a s i stemát i ca 
geral adot ada par a a elaboração do Substitutivo . 

Ass im , somos pela reje i ção da emenda. 

ES26691 - 8 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

A matéria const ante da presente emenda, embora os al tos 
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propósitos dos eminentes Constituintes, conflita com a siste
mática adotada pelo Substitutivo . 

Ass i m, somos pe la rejeição da emenda. 

ES26692-6 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A renumeração proposta não corresponde à adot ada pelo Re
l ator. 

Pela rejeição . 

ES26693-4 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Embora os elevados propósi t os do nobre Constituinte, a 
presente Emenda, conflita com a sis t emática adotada pelo Su
bstitutivo. 

Em assim sendo , somos pela rejeição da Emenda. 

ES26694-2 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A renumeração pretend i da pelo nobre Constituinte não cabe 
ao texto , vez que os assuntos dos dois art igos (84 e 92) são 
diversos, ou seja, tratam de assuntos diferentes . 

Por outro lado, a supressão do inciso preterido conflita 
com a sistemática do Substitut i vo . 

Ass i m, pela reje i ção da emenda. 

ES26695-1 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER *** ****** 

O sugerido pela Emenda foi considerado pelo Substitutivo . 
Pela aprovação. 

ES26696-9 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A matériq constante da presente emenda , embora os a l tos 
propós i tos do nobre Constituinte , conflita com a sistemática 
geral adotada para a elaboração do Subst i tutivo . 

Ass i m, somos pela rejeição da emenda . 

ES26697-7 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

A proposta colide com o entendimento até agora 
pela ma i oria dos membros da Comissão, sobre o tema . 

Pela rejeição. 

ES26698-5 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

PDT 

adotado 

PDT 

Embora os elevados propósitos do nobre Constitu i nte, a 
presente Emenda , conflita com a sistemática adotada pelo Su
bstitut i vo. 

Em assim sendo , somos pela reje i ção da Emenda. 

ES26699-3 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER **** ***** 

Embora os elevados propósi t os do nobr e Cons t ituinte , a 
presente Emenda , conflita com a sistemática adotada pelo Su
bstitutivo . 

Em assim sendo , somos pela r ejeição da Emenda . 

ES26700- 1 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda, de autoria do Senador MAURÍCIO CORR~A, tra
ta , fu ndamentalmente, de reconstituir , no texto do Projeto de 
Consti t uição, o Sistema de Governo Presidencialista, no molde 
clássico, inclusive restaurando a figura do Vice-Presidente . 

A posição do Senador , no entanto , não corresponde ao 
pensamento predominante na Comissão de Sistematização , pelo 
que somos pela rejeição da Emenda . 

ES26701-9 MAURÍCIO CORR~A PDT 
******** * PARECER ********* 
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A emenda foi reje it ada porque optou-se por suprimir todo 
o artigo 233 . O princ í pio maior de que o aproveitamento dos 

recursos minerais, hidráulicos e hídricos depende de autoriza 
ção ou concessão da União já está contido no artigo 232 . Este 
artigo também prevê que a lei ordinária especificará as con

dições par a concessão , o que torna desnecessários os demais 
d i sposit ivos constan t es do artigo 233 do primeiro subst i tuti
vo. Por outro lado , cremos que os Es t ados e Munic í pios t êm a 
mesma responsabilidade que a União na preservação do pat rimô
nio eco lógico do Pa í s e por isso não precisam receber compen
sação. 

Pela rejeição . 

ES26702- 7 MAUR ÍCIO CORRt.A 
********* PARECER ********* 

Pe la rej e ição. 

PDT 

A Emenda propõe , através de alteração do Art . 238 , a i nclusão 
do Dist r ito Federal no rol dos Estados , para efe i tos de cria
ção de regiões metropo l i t anas . 
O ideal normativo da Emenda será alcançado através do Art. 
51, 3o. 

ES26703-5 MAURÍCIO CORRt.A PDT 
********* PARECER **** ***** 

Os pr incípios do or denamnto espac i al do pa í s , devem, ne
cessár i amente, contemp l a r , na def i ni ção da Política Nac i onal 
Urbana, o transporte co l etivo urbano , por ser o mesmo um com
ponente s i gnificativo da atividade produt iva. Porém , por se 
t ratar de mat é r i a que deve objetivament e refleti r efet i vamen
t e a realidade urbana regional, deve o assunto ser objet o de 
Lei Ordinária. 

Pe l a rejeição . 

ES26704- 3 MAURÍ CIO CORRt.A PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda propos~ a aprimora a redação do texto constitu
cional. 

Pe la aprovação. 

ES26705-1 MAURÍC IO CORRt.A PDT 
********* PARECER ********* 

A r eferência ao Di s t rito Federal, s ugerida pe l a emenda é 
desnecessária. 

Pela rejeição. 

ES26706-0 MAURÍCIO CORRt.A PDT 
********* PARECER ********* 

_Pe l a r ejei ção . A urgênc ia na i mpl ementação do Progr ama 
Naciona l de Reforma Agrári a exige que sej a def i nido, com a 
maior precisão possível , o procedimento a ser adotado pela 
União no caso de desapropriação por interesse social. 

ES26707- 8 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a lt eração do a r t. 194 . 
Ent endemos, que, na forma como se encont ra no text o do 

s ubstituti vo a mat é r ia é mais clar a e abrangente . 
Pela rejeição . 

ES26708-6 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a lteração do art. 194. 
Entendemos, que , na forma como s e encontra no t ext o do 

substi t uti vo a matér ia é ma i s clar a e abrangent e . 
Pel a rej e ição. 

ES26709-4 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

A sugestão contida na propost a de Emenda traz a l guns 
desdobramentos que, na t radição jur í dica bras i le i ra , me l hor 
se adapt am ao corpo da l egislação ord inária e complementar. 

Pela rej e ição . 
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PMDB 

PMDB 

A emenda não propõe solução melhor do que a do Projeto , a 
qual decidimos manter. 

Pela rejeição . 

ES26711-6 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ** *** **** 

A emenda propõe nova redação ao inciso V do art. 135 , que 
trata da aposentadoria compulsória . Não nos parece a melhor 
solução. 

Pela rejeição. 

ES26712-4 PAES DE ANDRADE 
********* PARECER ** ** *** ** 

Improcedente. 

PMDB 

Não é inconstitucional a exigência da residencia para 
determinados servidores. 

Pela rejeição. 

ES26713-2 PAES DE ANDRADE 
********* PARECER ** **** *** 

Procedente. 
O pleito é justo. 

PMDB 

Os membros do Ministério Público fazem jus a uma ressal
va de seus direitos adquiridos. 

A Emenda há de ser absorvida e incorporada às disposi
ções transitórias, nos termos do substitutivo do relator . 

Pela aprovação . 

ES26714-1 PAES DE ANDRADE 
**** ***** PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

Pretende o nobre Constituinte dar melhor redação à alínea 
"b" do inciso I, do art . 179 . 

A alteração sugerida não aperfeiçoa o fundo nem a forma do 
dispositivo mencionado. 

Pormenores e minúcias melhor se encaixam na legislação 
complementar prevista . 

Pela rejeição. 

ES26715-9 PAES DE ANDRADE PMDB 
*** ****** PARECER ** *** **** 

Desde que se decidiu estabelecer prerrogativa de foro 
para os membros do Ministério Público , não podem ficar esque
cidos os que atuem na primeira instância. 

Pela rejeição . 

ES26716-7 PAES DE ANDRADE PMDB 
** **** *** PARECER ** ****** * 

A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 
151 , que cuida da competência do Superior Tribunal de Justi
ça. 

Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não 
se harmoniza com o espírito que norteou a elaboração do pro
jeto. 

Pela rejeição. 

ES26717-5 PAES DE ANDRADE PMDB 
******* ** PARECER ******** * 

A Emenda em comento busca aprimorar o texto da alínea 
"b" do parágrafo 1o. do art. 150 do substitutivo. 

Embora impressione na sua justificativa, a Emenda não 
consagra o entendimento predominante na Comissão. 

Pela rejeição. 

ES26718-3 PAES DE ANDRADE PMDB 
*** ** *** * PARECER ******** * 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
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pode conviver com os princ1p1os segu i dos pe l a emenda . 
Pela re jeição. 

ES26719-1 PAES DE ANDRADE 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os principias seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES26720-5 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A Comissão de Sistemati zação adotou orientação que .não 
pode conviver com os principias seguidos pela emenda . 

Pela rejeição. 

ES26721 - 3 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda propõe a supressão do 5o . do art. 13 
das Dt sposições Transitórias , com o objetivo , declarado de 
salvaguardar as formas democráticas de acesso ao serviço pú
blico. Não nos parece antidemocrática a solução. 

Pela rejeição. 

ES26722- 1 PAES DE ANDRADE PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES26723-0 PAES DE ANDRADE 
******** * PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

Não se atina com a necessidade ou a conveniência do 
acréscimo proposto . 

O art. mencionado define, até exaustivamente , as funções 
institucionais do Ministério Público. 

Pela rejeição . 

ES26724-8 PAES DE ANDRADE PMDB 
******** * PARECER ********* 

Improcedente, nos termos do Substitutivo do Relator. 
Pela rejeição . 

ES26725-6 PAES DE ANDRADE 
********* PARECER *** ****** 

Procedente . 
Ocorreu lapso na rem i ssão ao artigo . 
Pelo acolhimento . 

PMDB 

ES26726-4 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
**** **** * PARECER ** ** ***** 

A matéria relacionada com demarcação de linhas de fronteira 
entre Estados e Municípios poderá f i car sob a tutela dos es
tudos técnicos que se procederão na Comissão de Redivisão 
Territorial e outros órgãos próprios. 

A providência sugerida é dispensável. 
Pela rejeição da Emenda. 

ES26727-2 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
****** *** PARECER ********* 

A matéria relacionada com demarcação de linhas de fronteira 
entre Estados e Municípios poder á ficar sob a tutela dos es
tudos técnicos que se procederão na Com i ssão de Redivisão 
Territorial e outros órgãos próprios. 

A providência sugerida é dispensável . 
Pela rejeição da Emenda . 

ES26728-1 SIQUEIRA CAMPOS 
********* PARECER ********* 

Matéria infracons t itucional. 

PDC 
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Pela rejeição. 

ES26729-9 LúCIA VÂNIA 
********* PARECER ********* 

PDC 
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PMDB 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substit utivo. Pe
lo contrário , a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afi gura como impresc indível ao projeto. 

Pe la rejeição. 

ES26730-2 LúCIA VÂN IA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Objetiva a emenda alterar a parte final do parágrafo 28 
do artigo 6o .. A al t eração proposta fo i absorvida pe l a reda
ção dada ao Projeto, que omite a remissão que quer o Autor 
suprimir . 

Pela aprovação. 

ES26731 -1 LúCIA VÂNIA PMDB 
********* PARECER ********* 

No mérito, a emenda já foi contemplada , principa l mente 
quanto aos aspectos educativos do Pl anejamento Familiar , sem
pre respeitando-se a opção individual. 

Matéria deste teor encontra-se consignada no Cap ítu lo DA 
FAMÍLIA. Somos, pois , pela sua prejudicialidade. 

ES26732-9 LúCIA VÂNIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação no que diz respeito à dec l aração do 
princ í pio relativo à proteção da família por parte do Estado, 
dando ao dispositivo, porém, redação mais sintética. 

Somos, também, pela aprovação das proposições que tra
tam da redução dos prazos anteriores à dissolução da socieda
de conjugal e da não limi tação do número possível de sua o
corrênc i a. 

Pela aprovação na forma do Substi tut ivo . 

ES26733-7 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na proposta de Emenda traz a l guns 
desdobramentos que , na tradição jurídica brasileira, me l hor 
se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar. 

Pela rejeição. 

ES26734-5 FARABUL I NI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a instituição do direito de votar em 
eleições sindicais, para os aposentados. 

É matéria que aproveitaremos em nosso Substitutivo. 
Somos pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES26735-3 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

Concordamos, parcialmente, com as observações do i lustre 
Autor da emenda. Vamos, consequent emente, substituir o em 
questão . 

ES26736-1 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf l i ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES26737-0 JOSÉ DUTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

A redação não melhora a forma nem aclara o conteúdo. 
A representação se consumou através de uma ação. Não e

xiste, assim, nenhuma impropriedade técnica ou vernácu la a 
ser sanada. 
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ES26737-0 JOSÉ DUTRA PMDB 

Pela rejeição. 

ES26738-8 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame acresce, ao Título V, Disposição Ge -
ral ,definindo as pessoas jurídicas de que tratam os capítulos 
referentes ao Executivo, ao Legislativo e ao Jydiciário . 
Objetivou com isso seu autor, Constituinte JOSE DUTRA, evitar 
que a lacuna conce itual venha tumultuar, por interferência 
indevida, a Administração Pública . A Emenda não refletiu o 
pensamento predominante na Comissão. Por isso, somos por sua 
rejeição . 

ES26739-6 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende estabelecer, entre brasileiros, uma discrimina
ção, decorrente do fato irrelevante, d im inuindo o leque de es 
colha. 

Pela rejeição . 

ES26740-0 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva a lt erar a alínea "a" do ítem III do 
art. 197, para que a le i complementar defina não só os fatos 
geradores, bases de cálculos e contribuintes mas, também, as 
alíquotas dos impostos. 

Ora, os fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes 
são conceitos definidos, estáveis; já as alíquotas são extre
mamente variáveis , dinâmicas, funcionando como instrumentos 
de adaptação do sistema tributário à realidade econômico-fi
nanceira do Pais. 

Nessas condições, a fixação das al íquotas, salvo exceções 
que o texto do Substitutivo indica, deve ficar a cargo da le
gislação ordinária que permite a flexibilidade desejada. 

Pela rejeição. 

ES26741-8 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A pretensão estampada na Emenda foi acolhida parcialmente 
no Subst it utivo, quando abrigou a expressão "ação direta de 
inconstitucionalidade" . 

Pela aprovação parcial. 

ES26742-6 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que o exerc1c1o da f unção de Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça seja privativo de brasile iro na
to (art. 150, parágrafo 1o.). 

Conquanto válida, a observação não se coaduna com o en
tendimento na Comissão . 

Pela rejeição. 

ES26743-4 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Busca a Emenda provocar a audiência obrigatória do Pro
curador-Geral da República em todos os processos de competên
cia do Supremo Tribunal Federal (parágrafo 1o . do art. 149). 

A matéria é hoje disciplinada no Regimento Interno da 
Suprema Corte (art.52) e ostenta o caráter de faculdade, sal
vo na ação penal orig inári a ou nos inquéritos (parágrafo úni
co do artigo 52 do RISTF). Impor-se tal obrigatoriedade, em 
todas as causas, é imprimir ritmo ainda mais moroso ao desen
volvimento da prestação jurisdicional. Inobstante esse posi
cionamento pessoal, acolhendo o pensamento predominante no 
seio da Comissão, sou pela aprovação da Emenda. 

ES26744-2 MAURO CAMPOS 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende dar 
214, de modo que os Estados 

PMDB 

maior extensão à regra do Artigo 
participem da arrecadação dos 
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PMDB 

impostos criados pela União com base no artigo 199, quer já 
ex i sta imposto estadual idêntico, quer não. 

Sua justificativa é a de que "o Novo Sistema Tributário 
Brasileiro deve ter sempre como objetivo maior o 
estabelecimento pleno do federalismo fiscal". 

Ocorre, porém, que estamos eliminando a competência resi
dual dos Estados, substituindo-a pela participação obrigató
ria no i mposto que a União vier a instituir . 

De certo modo , f i cou assegurado o objet i vo visado pela 
Emenda. 

Pela aprovação parcial. 

ES26745-1 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constitu i nte, conf lita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26746-9 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Salário é tudo que o empregado ganha do empregador , seja 
em dinheiro , pago em quantia fixo ou variável, por mês, quin
zena, semana, dia ou hora, , ou indiretamente, através de ha
bitação, vestuário e outras pretações a êle fornecidas, isto 
é, em dinheiro, mas de valor econômico definido . É uma contra 
prestação do serviço efetuado pelo empregado . 

A pretenção ao salário se constitui num principio univer
salmente instituído, no sentido não somente de garantir um 
direito que representa o alicerce da manutenção do traba l ha
dor e de sua família, mas também, de resguardá-lo contra os 
riscos de sua retenção por parte de certas empresas que dela 
se benefic i am, a título de auferirem lucros. Tal procedimen
to, além de ser irregular, acarreta sérios transtornos no 
sustento do trabalhador, inclusive em assunto de suas despe
sas, face a incidência de juros de débi t os contra í dos através 
de empréstimos. 

A quali ficação desse procedimento como crime , não se fará 
de modo i ndiscriminado. A Lei, consubstanciada no próprio di
reito , se resguardará em não ser arbitrária, mas, tão somente 
em se fazer aplicar as empresas faltosas que agirem por má 
fé. Assim sendo, opinamos pela rejeição da presente Emenda, 
de vez que a sua pretenção não condiz , cabalmente, com o tex
to do Projeto. 

ES26747-7 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se aumente o percentual das 
transferências federais ao Fundo de Participação dos 
Municípios , redundando em aumento global do montante que a 
Un i ão há-de e ntregar, do produt o da arrecadação do IR e do 
IPI , consoante o art. 213, item I, letra "b". 

São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de 
fazer valer as necessidades financeiras dos Municípios. 

Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o 
quinhão atribuído ao· FPM nas transferências federais já é o 
máximo a que se pode chegar , sob pena do desequilíbrio 
financeiro da própria União. 

Pela rejeição . 

ES26748-5 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na 
arrecadação do ICMS. 

Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas 
receitas tr i butárias que o proj eto dividiu de forma adequada 
entre os três níveis de governo. 

Pela rejeição . 

ES26749-3 GONZAGA PATRIOTA PMDB 
********* PARECER ********* 
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Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo 
propósito , é irrelevante para os objetivos a que se propõe o 
controle externo a realização de fiscalização meramente con
tábil. Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão 
da administração públi ca sob os aspectos financeiro , orçamen
t ário e patrimonial, como prevê o Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES26750-7 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A in t ermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
f oram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto . Ve ri fica
mos que a tendênc i a dos Constituintes é pela proibição dessa 
práti ca que, no entender de mui t os, é uma forma de exp loração 
do homem pelo homem . 

No entanto , as peculiaridades da realidade bras i leira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo , tratadas sob 
um único perf i l. 

Por outro lado , a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples correria o r i sco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bi - la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores . 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação , remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação , onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade , em seus mais va
riados aspectos . 

ES26751-5 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Aqu i é proposta a supressão do parágrafo 5o . ,do art.9o . , 
do Substitutivo. 

O objetivo da norma do parágrafo 5o. do art. 9o., do 
Substitutivo é resolver o problema prático da representação , 
quando houver mais de um sindicato da mesma categoria, em um 
só espaço. Somente um terá a prerrogativa de celebrar conven
ção coletiva, conforme dispuser a lei . 

Do contrário, a categoria ficará prejudicada , armando-se 
um confl i to de representação. 

O dispositivo é necessário , somos pela rejeição da Emen -
da . 

ES26752-3 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A duração diária do t rabalho não superior a 8 (oito) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas. 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas, sej a pela suas justif i cações , seja pela forma de a
presentação dos textos , sempre demonstrou ser a matér ia ma i s 
adequado à leg i slação ordinária . 

As formas modernas de produção demonstram uma tendência 
acentuada em reduzir progressivamente a jornada de trabalho . 

Segundo levantamento da OIT, poucas nações mantém tal 
limite legal, não se observando, tampouco, diferença signifi 
cativa a esse respeito, entre países desenvolvidos ou não. 

Na verdade , quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, const atamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve reflet i r uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determ i nado momento da vida econômica do país , mas, pelo de
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vi r 
a ser a solução idial. Ressalte-se , por oportuno, que mesmo 
no reg i me atua l de 48 (quarenta e o i to) horas semanais, vá
rias categorias , em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas , já cum
prem jornadas reduzidas . 
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Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de se 
expand i r ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nacional , poderá o Estado, em consonância com 
os anseios do povo , propugnar por jornadas mais extensas , des
de que compensatór i as a nível de remuneração. Esse, a li ás, é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do traba
lho, longe de penali zar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida. 

Assim, considerando que o Congresso Nacional,sempre sen
sível às reinvindicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do país, poderá, com maior flexibilidade,discipli-
nar essa controversa questão, optamos por manter apenas 
a limitação de duração diárias de trabalho em 8 (oito ) horas, 
no máximo . 

ES26753-1 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

O i nciso XV do artigo 7o. objetiva assegurar ao traba
lhador o direito às férias remuneradas i ntegralmente. Este é 
o princípio que se deseja estabelecer através da presente 
norma constitucional. Objetiva-se, assim, dar plena garantia 
ao empregado que o seu salário não será prejudicado por oca
sião das fér ias. É evidente que, quanto a outros aspect os 
acessórios, por exemplo , o período de concessão, devem ser 
deixados para a legislação ordinária e acordos entre a c lasse 
patronal e a dos trabalhadores. 

ES26754-0 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que as condições de prestação de serviço ·ex
traordinário devem, em nossa opinião , surgir do processo de 
negociação entre empregadores e empregados, expressar-se em 
convenção e ter, portanto, como requisito, a aquiescência dos 
trabalhadores. 

No que toca à inclusão de acordos coletivos de trabalho, 
entendemos que, na terminologia do direito constitucional, 
convenção coletiva de trabalho é sinônimo de contrato coleti
vo de trabalho e engloba , portanto, os acordos coletivos. 

ES26755-8 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao 55 do Art. 6o. para torná-lo mais conciso. 
A proposta é incompatível com o esp í r i to do Subst ituti vo , 

não podendo ser adm i tida sem preju ízo da forma por este ofe
recida sobre o assunto. 

Pela rejeição. 

ES26756-6 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação 
por lei, de uma contribuição sindical. 

Conside~amos, entretanto, que ela se legitima, quando ope
rada pela assembléia geral da entidade sindical, relativamen
te à categoria profissional ou econômica que ela representa, 
uma vez que todos os integrantes da categoria se beneficiam 
das vantagens conquistadas pelo órgão de classe. 

A legitimidade é dada pela assembléia geral e são objeto 
do ônus somente os integrantes da categoria representada. 

Nesses termos, a Constituição deve reconhecer expressamen
te a compulsoriedade da contribuição. 

Por isso somos pela rejeição da Emenda, que propõe a su
pressão da norma do parágrafo 3o. do art.9o. do Subst it utivo. 

ES26757-4 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf li ta 
cum a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 
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Visa a Emenda suprim i r todo o a rt . 197, o qual atr i bui à 
lei complementar dispor sobre sobre conflitos de compet ência 
tributária entre os níveis de Gove r no , regular as l i mitações 
constituciona i s ao poder de tribu t ar e estabelecer normas 
gerais em maté ria de leg i slação e administração tributárias. 

Não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, 
consideramos válido e pertinen t e o dispositivo cuja 
supressão propõe, porquanto é necessária que a própria 
Constituição estabeleça a matéria tributária básica a ser 
tratada em lei complementar. 

É de observar , aliás, que a vigente Constituição cuida 
dessa mesma matéria no art. 18 , 1o . 

Pela rejeição . 

ES26759-1 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A norma que a Emenda pretende inserir no texto constitu
cional já consta do art . 208 do SUBSTITUTIVO do Rela t or (pro
jeto de Constituição ) . 
Pela prejudicialidade . 

ES26760-4 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

En t endemos que o texto constitucional deverá conter 
algumas indicações básicas sobre as fontes de financiamento 
do novo Sistema de Seguridade Social , de modo a sustentar a 
dimensão que lhe é atribuída como instrumento de proteção 
social, com escopo bem mais amplo do que aquele abrigado no 
âmbito da previdência. Assim sendo, e de forma coerente com o 
princípio de dive~sificação das fontes de financiamento , 
optamos por manter a contribuição do empregador, sobre a 
folha de salários, o faturamento e o lucro, pois as três 
bases constituem fatos geradores distintos. 

Caberá à lei ordinária dispensar tratamento específico 
aos casos em que se revelar inaplicável a múltipla 
incidência. 

Pela rejeição. 

ES26761-2 MAURO CAMPOS 
***** **** PARECER ********* 

O autor do projeto propõe a supressão dos limites 
e 53 anos de idade para concessão da aposentadoria por 
de serviço . 

PMDB 

de 48 
tempo 

· Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 

ES 26762-1 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES26763-9 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ***** **** 

O acordo coletivo é realizado entre a empresa e seus em
pregados. Não há necessidade, assim, de sua menção no texto, 
vez que se trata de uma forma livre e soberana de contrato, 
embora coletivo, já amparado pelo Projeto. 

Pela rejeição. 

ES26764-7 MAURO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermed i ação e a locação de mão-de- obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas di scussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que , no entender de muitos , é uma forma de exploração 
do homem pelo homem . 

No entanto , as peculiaridades da realidade bras i leira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo , tratadas sob 
um único perf i l . 
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Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca . Assim , entendemos que a nova Const i tuição não deva proi
bi-la , mas também não pode se omiti r e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

Por isso , opt amos pela e l iminação da vedação, remetendo 
à legis l ação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspec t os. 

ES26765-5 IVO LECH PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do parágrafo 1o . do artigo 
236. 

Com alterações de redação e supressão de particularida
des , somos pela aprovação parcial, nos termos do Substitut i 
vo. 

ES26766-3 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ******** * 

Repete o disposto no artigo 135 II C. 
Restringe a escolha dos advogados a alguns membros da 

OAB . A prática da advocacia, como prescreve o artigo 71 do Es 
tatuto (lei 4.215/63) não se restringe à atividade forense. 

Pela rejeição. 

ES26767-1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
******** * PARECER *** ** **** 

A sugestão contida na Emenda, contribui para o 
aperfeiçoamento do Susbstitutivo. O dispositivo alterando, 
contudo, deverá sofrer ainda, modificações, em atendimento a 
outras emendas, também procedentes . 

Pela aprovação parcial. 

ES26768-0 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ****** *** 

A norma que a Emenda pretende inserir no t exto constitu
cional já consta do art. 208 do SUBSTITUTIVO do Relator (pro
jeto de Constituição). 
Pela prejudicialidade . 

ES26769-8 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
***** *** * PARECER ******* ** 

Emenda retirada pelo autor . 

ES26770-1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
**** **** * PARECER ********* 

A Emenda objetiva introduzir alteração ao artigo 200 , 
para que a lei instituidora do empréstimo compulsório dependa 
de aprovação por maioria absoluta de votos. 

Entendo razoável a sugestão de quorum qualificado , tendo 
em vista que para a competência residual de impostos a medida 
foi adotada. 

Haveria, assim, uniformidade de procedimento para a exi
gência compulsória de quantias nos casos em que não se tra
tasse de tributos expressamente discr i minados no texto . 

Pela aprovação . 

ES26771-0 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
**** ***** PARECER ********* 

Pretende-se , com a presente Emenda, acrescentar parágrafo 
único ao art . 201, no qual se estabelece que os Estados e Mu
nicípios poderão criar e manter sistemas de previdência e 
assistência social par a seus servidores , a ser custeados por 
contribuições pagas por estes. 

Entendemos tratar-se de dispositivo que efetivamente 
contribui para aclarar e complementar o art. 201, aperfeiço-
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ando, assim, o Substitutivo em relação a importantes aspectos 
de interesse público . 

Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda. 

ES26772-8 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda substituir, no parágrafo único do art. 195, 
a expressão "sempre que posslvel" pela expressão "por princl
pio". 

Entendemos que a expressão "sempre que posslvel" traduz 
melhor o verdadeiro sentido e alcance do dispositivo, consi
derando que efetivamente nem sempre é posslvel atribu i r cará
ter pessoal a todos os impostos, sobretudo aos impostos cha
mados indiretos. 

Ademais , a expressão "por princjpio" afetaria a boa re
dação do dispositivo , porquanto este trata especjficamente de 
princjpios. 

Pela rejeição . 

ES26773-6 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo acrescentar parágrafo ao art . 
195, pelo qual se estabelece qua as "taxas não poderão ter 
base de cálculo própria de impostos" . 

Observa-se que a Emenda trata da matéria que, ao permi
tir clara e objetiva distinção entre os campos de incidênc i a 
da taxa e do imposto , contribui efetivamente para uma racio
nal e adequada aplicação de ambos os tributos e , consequente
mente, para o próprio aprimoramento do sistema tributário. 

Pela aprovação. 

ES26774-4 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ***** **** 

A emenda, que propõe nova redação ao 1o. do art . 210 do 
Substitutivo ao Projeto de Constituição, no sentido de reti
rar-lhe o caráter de cogente , deve ser aprovada por conter 
aspectos que se harmonizam com o entendimento da Comissão de 
sistematização. 

Pela aprovação . 

ES26775-2 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

Concordamos com os argumentos externados na justificação 
da Emenda. A ressalva será introduzida no texto do art. 203 , 
item I, substituindo-se, somente , a referência a "taxas" por 
"pedágio ". 

Pela aprovação parcial. 

ES26776-1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A inclusa Emenda , ao lado de outras , propõe que a lei 
complementar , referente ao ICMS , preveja s i mplesment e 
"definir os contribuintes" ou "relacionar seus contribuintes" 
ou "indicar categorias de contribuintes" , no item I do 

9o. do art. 209. 
Justificam que aprimoram a redação ; que não estabelecem 

a obrigatoriedade da extensão da base tributária ; que tendo o 
Substitutivo passado a silenciar sobre os contribuintes do 
ICM no art. 209-III, não cabe à lei complementar definir 
outras categorias; que a emenda compatibiliza o texto com 
o citado dispositivo. 

Procedem os argumentos. A Com issão de Sistematização 
simplificou o item para "definir seus contribuintes", na nova 
versão. 

Pela aprovação. 

ES26777 ·-9 JOSÉ MARIA EYMAEL 
********* PARECER ********* 

Emendas de 28 Consti t uintes quer em evitar 
do Senado estabelecer al í quot as do ICMS 

PDC 

na competência 
nas operações 
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internas, inclusive quanto à energia e l étrica, aos 
minerais , ao petróleo e aos combustíveis líquidos e gaso
sos de rivados do petróleo. Nesse sentido , reivindicam a su
pres são do item II do 5 . do Art . 209 do Projet5o de Consti
t ui ção . 

Justificam os autores das Emendas que a fixação, pelo 
Senado, de alíquotas de i mpostos estaduais, notadamente em 
operações dentro dos limites dos Estados, afronta o princípio 
f ederativo, norteador da Assembléia Constituinte; que o dis
positivo entra em choque com o espírito que preside à edifi
cação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer 
os Estados e sua autonomia; que no regime federativo deve ser 
preservada a autonomia dos Estados, sendo admissível a inter
ferência do Senado apenas no tocante ao ICM sobre minerais; 
que não se justifica resolução do Senado sobre alíquotas in
ternas de impostos estaduais ; e que cabe aos Etados legiSla
rem sobre as operações do ICMS . 

Sob o apecto do Sistema Federativo , afiguram-se proce-
dentes as arguições dos autores das Emendas. De resto, a 
autonomia dos Estados tende a encontrar razoável equilíbrio 
na adminis t ração dos impostos que lhes cabem . 

Nova versão mantém só os minerais. 

ES26778-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda deseja ampliar a imunidade do ICMS quan
to às operações para o exterior, acrescentando aos produtos 
industrializados a prestação de serviço para o exterior . Ale
ga que além de consistir prática internacional, a não inci
dência para os serviços viabilizaria a conquista de mercados 
atualmente inatingíveis por excesso de carga tributária. 

Nova versão para o Projeto mantém o texto anterior. 
Pela rejeição. 

ES26779-5 JOSÉ MARIA EYMAEL 
******* ** PARECER ******* ** 

PDC 

A inclusa emenda quer acrescentar nas imunidades do ICM 
o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando 
a operação configure hipótese de incidência dos do i s 
impostos . 

Justifica que restabelece a orientação da Subcomissão de 
Tributos; que constitui mandamento de elementar justiça 
fiscal e técnica tributária ; que tem por objetivo evitar 
conflitos entre a União e os Estados ; que na operação 
comercial posterior o ICM incidirá sobre o IPI , que nessa 
etapa se achará inc l uí do no preço de mercadoria como custo . 

Nova versão do Projeto da Comissão de Sis t ematização 
introduz novo item ao Bo. do art . 209 (e não no item da 
não incidência), estabelecendo que o ICM não compreenderá , em 
sua base de cálcu l o, o montante do IPI, quando a operação for 
realizada entre contribuintes com produto destinado a 
i ndustrialização ou comercia l ização e , obviamente , configure 
hipótese dos dois impostos. 

Portanto , acolh~ em parte a reinvidicação da emenda. 

ES26780-9 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
**** ** ** * PARECER ****** *** 

A redação proposta regula com mais propriedade a matéria 
pertinente ao desmembramento de Munic í pios. 

Pela aprovação. 

ES26781-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda contribu i , sem dúvida , para o aperfeiçoamento do 
Substitut ivo . 

Pela aprovação . 

ES26782-5 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ****** ** * 

Os objet ivos da presente emenda são ating i dos mediante 
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redação especificativa de novos direitos da criança, consul 
tado de outras proposições. 

Pela aprovação parcial. 

ES26783 - 3 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

Propõe o ilustre Constituinte, em s í ntese, que se i n
clua , na Seção própria "Da Repart i ção das Receitas Tributá
rias• , di sposi t ivo obr i gando a Uni ão, os Estados , o Distr i to 
Federal e os Municípios a divu lgarem, pelo órgão de imprensa 
oficial, até o último dia do mês subsequente ao da arrecada
ção , os montantes arrecadados de cada tributo e a expressão 
numérica dos critérios de rateio. 

Como diz a Just i ficação, tratar-se-ia de restabelecer o 
art . 281 e seus parágrafos, do primeiro Projeto de Constitui
ção da Comissão de Sistematização (que , por seu turno, repro
duziu o art. 24 da quinta Comissão Temática) . 

Não houvesse o propósito de reduzir a tamanho razoável 
a futura Carta Magna, esse e outros dispositivos seriam man
tidos . Optou-se por transferi - los para a legislação infra
constituc ional , consoant e previsto no art. 216, II e III . 

Pela rejeição . 

ES26784-1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda enfatizao ensino religioso como facultativo. 
Rejeitada nos termos do Substitutivo . 

ES26785-0 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
**** ***** PARECER ** ***** ** 

Propõe a emenda inclu i r o vocábulo •anualmente• no 
parágrafo único do artigo 216. 

En t endemos que tal expressão está impl í cita no 
dispos i t i vo . 

Pela rejeição 

ES26786-8 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ** ******* 

Pretende a emenda incluir dispositivo no Tí tulo VII que 
trata da Tributação. 

A modificação proposta vai de encontro ao Sistema 
Tributário estabelecido no Substitutivo, que prevê adequada e 
equilibrada distribuição das receitas públ i cas, deixando à 
Lei Ordinária o detalhamento decorrente. 

Pela rejeição . 

ES26787-6 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ****** *** 

A presente Emenda consiste em acrescentar determinado 
dispositivo à Seção I do Cap í tulo I do Título VIII, pelo qual 
se indicam a destinação geral dos tributos e os seus objet i 
vos básicos . 

Sem embargo das razões invocadas a favor da Emenda, en
tendemos que tal dispositivo é desnecessário , porquanto os 
objetivos que expressa consideram- se vinculados à natureza e 
aos fins dos tributos. 

Pela rejeição. 

ES26788- 4 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer que a imunidade ao Imposto Rural, 
para pequenas glebas rurais , seja restrita aos casos em que 
as cultive , só ou com sua f am í lia, o proprietário que não 
possua outro imóvel; e que as a l íquotas sejam fixadas não só 
para desestimumlar a formação de latifúndios como também para 
combater o minifúndio , dependente das condições da proprieda
de de terra em cada região (art. 209, 2o. ). 

São razoáveis as preocupações exteriori zadas pela Emen
da. 
O Projeto , em sua nova versão, acolhe a exigência de cultivo 
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familia r. 
Aprovada parcialmente . 

ES26789-2 JOSÉ MARIA EYMAEL 
********* PARECER ********* 

PDC 
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A inclusa emenda quer incluir o lubrificante na imunidade 
que o Projeto prevê, em relação ao ICMS , sobre operações que 
destinem a outros Estados petróleo, combustíveis dele derivad 
6s e energia elétrica. Considera injustificável distinguir, p 
ara efeito tributário , lubrificantes e combustíveis. 

Toda essa imunidade já é questionada, motivo pelo qual 
não deveria ser aditado mais nenhum produto, em respeito à 
autonomia federativa dos Estados. 

ES26790-6 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
******* ** P~RECER **** ***** 

A Emenda pretende apenas dar melhor forma à redação do 
artigo 206, sem modificá-lo quanto ao mérito. 

Todavia, a nosso ver, ela ainda não consegue o grau de 
perfeição necessário, pois mantém o principal defeito da a
tual redação, isto é , dá a impressão de que a avaliação se 
refere ao efeito da concessão ou da norma legal quando, na 
realidade, o que se deseja avaliar é o efeito gerado pelo 
próprio incentivo. 

O assunto certamente terá a devida consideração em etapa 
posterior do Projeto de Constituição. 

Pela rejeição. 

ES26791-4 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
******** * PARECER ********* 

A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 
3o., do artigo 9o., do Substitutivo, a expressão "se profisi
onal", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpreta
ção de que não haverá contribuição sindical para o caso de 
entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. Pro
põe, também, uma referência ao custeio do sistema confedera
tivo. 

A proposta tem inteira procedência. 
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES26792-2 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

Reportando-nos aos termos do parecer oferecido à Emenda 
no. ES23446-3 e de outras em igual sentido, acolhemos, em 
parte, a presente no que se refere ao aviso-prévio. 

ES26793-1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
***** **** PARECER **** ***** 

A emenda sob exame quer substituir a obrigatoriedade pe
la faculdade de ser pogressivo o imposto sobre transmissão " 
causa mortis " e doações, previsto para os Estados. 

Já é inócuo impor progressividade não quantificada, pois 
a lei comum poderia facilmente contornar a exigência mediante 
um crescimento diminuto. Mais inócuo será dispor qe o tributo 
poderá ser progressivo . A decisão dependerá de cada Assem
bléia Legislativa, aliás em conformidade com a autonomia ine
rente ao Sistema Federativo. 

Nova versão do projeto torna optativa a progressividade 
no parágrafo que introduz. 

ES26794-9 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
** ** ***** PARECER ***** **** 

O tratamento sugerido na Emenda regula mais apropriada
mente a matéria. 

Pela aprovação. 

ES26795-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
**** ***** PARECER **** ***** 

Propõe a Emenda seja suprimido, no item II do art. 195 , 
o termo "divisíveis". 
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Examinando as razões invocadas para Emenda , concluímos 
que esta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do 
Substitutivo , por quanto torna mais funcional e pratica a 
aplicação das taxas, sem desfigurar sua natureza e 
características fundamentais. 

Pela Aprovação. 

ES26796-5 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende erradicar o 4o. do art. 18, substi
tuindo-o por um artigo e três itens. A proposta em que 
pesem seus altos méritos é bastante assemelhada em sua essên
cia ao texto do Substitutivo. 

Por uma questão de coerência preferimos a redação origi-
nal. 

ES26797-3 LúCIA VÂNIA PMDB 
****** ** * PARECER ********* 

A emenda em referência, do nobre Constituinte Adolfo Oli-
veira , sem dúvida aprimora a redação do 47 do art. 6o. do 
Substitutivo, razão pela qual sou por sua aprovação. 

Com vistas ao mesmo objetivo , as emendas ES-32387-3 e 
ES21777-1 , respectivamente , dos ConstituintesBrandão 
Monteiro e Henrique Córdova, merecem aprovaçãoparcial . 

Idênticas em seu teor e justificativa são as emendas 
ES26797-3 e ES30534-4, da ilustre Constituinte Lúcia Vânia e 
do nobre Constituinte Paulo Roberto Cunha, respectivamente. 
Visam elas a suprimir do referido parágrafo 47 a expressão • 
do pagamen~o de taxas e emolumentos e". 

Argumentam que há conflito entre esse trecho do dispositi
vo e o disposto no art. 143 do Substitutivo,"que prevê a one
ração da prestação jurisdicional, a menos que a parte compro
ve a impossibilidade de pagar custas e taxas". Há um equívo
co nessa justificativa comum a ambos os impugnantes . No pará
grafo em causa trata-se do direito de petição em defesa de 
d i reito ou contra ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, do 
direito de requerer ou de denunciar . 

Não está em questão, portanto , prestação jurisdicional ,que 
é assegurada no elenco de ações do Título III, Capítulo !,DAS 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS e no referido art . 143 . 

No mesmo equívoco incorre o douto Constituinte Agassiz Al
meida, em sua emenda no. ES26303-0,pela qual pretende alterar 
a redação do mesmo 47 , com imposição de sucumbência ao 
agente de má fé, como se o direito de pleitear ou de denunci
ar ilegalidade ou abuso de poder equivalesse a ação popular, 
onde é lícito que o litigante de má fé responda por sucumbên
cia. 

Pelo exposto , opino pela prejudic i alidade das três últimas 
emendas. 

ES26798-1 LúCIA VÂNIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Há que ser preservado, em nosso entender, o quinto esta
belecido no preceito alvo da Emenda , que se assenta na nossa 
melhor tradição e expressa o entendimento da maioria dos ;
lustres Constituintes, desde a fase inicial dos trabalhos de 
elaboração constitucional. 

Pela rejeição. 

ES26799-0 LúCIA VÂNIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princípios seguidos pela emenda . 

Pela rejeição. 

ES26800-7 LúCIA VÂNIA PMDB 
** *** **** PARECER ********* 

O conteúdo da presente Emenda efetivamente apr i mora o 
texto do substitutivo, daí nosso parecer pela sua aprovação. 
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Pela rejeição, tendo em vista que o Substitutivo mantém 
o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas doEs
tado ou do Município, onde houver, vedando, porém, a criação 
de novos Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

ES26802-3 LúCIA VÂNIA 
********* PARECER ********* 

A Emenda nada acrescenta ao art. 250. 
Somos pela sua rejeição. 

ES26803-1 MAURO CAMPOS 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos. 

O instituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapta à realidade político-eleitoral do 
País . 

Pela rejeição . 

ES26804-0 ANTONIO PEROSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicial a serem estatizados. 

Trata-se, na verdade, de pretensão i naceitável , ~ois ine
xiste direito adquirido por parte daqueles que, à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva serventia. 

A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo 
os efeitos da estatização. 

Pela rejeição. 

cS26805-8 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES26806-6 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26807-4 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Desde a Carta de 1934, exceto o período do Estado Novo, 
o Município é considerado como parte integrante do pacto fe
derado e uma das originalidades das Constituições Brasileiras 
de 1934, 1946 e 1967 é a divisão tripartida da competência 
nacional, que reserva parte desta competência ao município. 

Somos, portanto, pela aprovação da Emenda, nos termos do 
~ubstitutivo do Relator. 

ES26808-2 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

É comprovadamente desagradável a posição de vanguarda 
nos altos índices do analfabetismo da nação Brasileira. Por 
muitos anos as administrações do executivo municipa l, vêem 
desviando recursos expressamente destinados à educação. Daí 
a necessidade de previsão constitucional quanto a aplicação 
da receita municipal nesse setor. 

Pela rejeição. 

ES2€809-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria não tem a excelsitude necessar1a para sua in
clusão na Constituição Federal , devendo f icar reservada à 
legislação estadual. 

Pela rejeição. 

E$26810-4 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 
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A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES26811-2 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o artigo 37 com 
seus ítens foi excluído do texto do Subst i tutivo, com exceção 
apenas do parágrafo único, que trata da criação, incorpora
ção, fusão e o desmembramento de municípios, que passou a 
compor o artigo 35 como parágrafo 2. 

ES26812-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário , a filosofia e diretr izes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição . 

ES26813-9 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflíta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26814-7 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte , conflíta 
com a or i entação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26815-5 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame verbera a exclusão do Munic í pio do 
elenco de partes leg i timadas a propor ação direta de incons
titucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal. 

O elevado número de comunas, multiplicado por dois- por 
poderem ser legitimamente representadas pelos Prefeitos e pe
las Mesas das Câmaras Municipais- ínviabiliza, por si só, a 
pretensão . 

Pela rejeição. 

ES26816-3 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princípios seguidos pela emenda. 

Pela rejeição . 

ES26817-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9 . 

ES26818-0 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfe i çoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES26819-8 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo . Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto . 

Pela rejeição . 

ES26820-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

"Data Venía", a matéria proposta não goza da excelsítude 
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necessar1a para sua inclusão na Constituição , melhor se aco
modando no âmbito da leg i slação estadual . 

Pela rejeição . 

ES26821 - 0 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Visa a Emenda dar nova redação ao i tem III do art. 195, 
a fim de nele substitui r a expressão •pela valorização de " 
pelas palavras "pelo benef , cio " . 

Entendemos inadequada a subst i tuição proposta, pois a 
valorização é que expressa o benef,cio proporcionado ao 
imovél pela real i zação da obra pública. Reforça essa 
assertiva o fato de que se não houver valorização não se 
poderá cobrar a contribuição de melhoria. 

Esclareça- se que, com o objetivo de facil i tar a 
a aplicação do tributo e , consequentemente, a mensuração da 
valorização , resolvemos exclu i r a parte final do mencionado 
dispositivo , deixando à norma infraconstitucional o 
estabelecimento dos parâmetros de cálculo e cobrança da 
contribuição de melhoria . 

Pela rejeição . 

ES26822-8 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26823-6 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
** ******* PARECER ** ******* 

A Emenda modificativa ao 5o . do art. 210 do Substitu
tivo . ao Projeto de Constituição não se ajusta ao entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização. 

Deve ser rejeitada 

ES26824-4 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES26825-2 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constitu i nte, confli t a 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26826-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

· Propõe a a l teração do parágrafo 29 90 artigo 6o., com o 
fito de abolir o inquér i to policial . E salutar a alteração 
proposta, mas afastada da realidade do nosso pa,s. 

Pela rejeição. 

ES26827-9 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ** *** ** ** 

com
que 

poder 
comple-

No Substitutivo do Relator a intervenção do Estado 
preende a União, os Estados e os Municípios. Situações 
possam envolver conflitos entre esses três níveis de 
devem ser disciplinadas por legislação ordinária ou 
mentar. 

Pela rejeição . 

ES26828- 7 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
** ******* PARECER *** *** *** 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
estabelecer que as Constituições estadua i s estabeleçam normas 
próprias sobre as matérias orçamentárias, desde que não con
trariem os preceitos estabelecidos na Constituição Federal . 
Entendemos desnecessário tal dispositivo. 
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ES26829- 5 MAURO CAMPOS 
********* PARECER ********* 
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A Emenda objetiva suprimir o inciso XXIII, do artigo 7o . 
do projeto. 

Nos países desenvolvidos os trabalhadores participam 
efetivamente do resultado do processo produtivo. 

A participação dos trabalhadores nos lucros das empre 
sas, ocorrem normalmente quando os efeitos são positivos, is
to é, quando a produção atinge limites compensatórios. 

Reconhecemos que as vantagens advindas da modernização 
tecnológica e de automação são frutos do investimento de ca -
pital e cujo resultado fica condicionado ao eficiente desem -
penho ou produtividade de seus colaboradores. 

Diante desses fatos , nada mais justo, de que os traba -
lhadores participem ef etivamente t ambém dos resultados 
superavitários da empresa, aliás fator decorrente da harmoni
osa relação capital e trabalho. 

ES26830-9 

Optamos pela forma do texto do Substitutivo. 
Pela rejeição. 

MAURO CAMPOS 
********* PARECER *** ****** 

PMDB 

O sentido do inciso referido (transformado em parágrafo 
2o. do art . 227) é resguardar o povo brasileiro de abusos em 
campanhas assistenciais , prejudiciais à saúde e à sobera
nia nacional . Assim como a alimentação já foi reconhecida in
ternacionalmente como questão de segurança nacional, a saúde, 
de maneira geral, também vem assumindo essa característica, o 
que exige medidas cautelares mais· drásticas. 

Nesse contexto, pela rejeição. 

ES26831-7 MAURO CAMPOS PMDB 
**** ***** PARECER **** ***** 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos patronais 
têm características muito diferentes daqueles dos sindicatos 
de empregados. Enquanto os primeiros são empresas, organiza -
das para a obtenção de lucros, os últimos são assalar i ados . 
As contribuições e anuidades que as empresas pagam aos seus 
sindicatos constituem custo dedutível do seu lucro operacio
nal, enquanto que as que são pagas pelos empregados, que au -
ferem, na sua maioria, rendimentos que se situam abaixo do 
limite de isenção do Imposto de Renda, oneram diretamente 
seus parcos rendimentos. É justo, portanto , que se dê trata -
menta tributário diverso às duas categorias de sindicatos. 

Pela rejeição. 

ES26832-5 MAURO CAMPOS PMDB 
*** ****** PARECER ***** **** 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator. 

ES26833-3 CÁSSIO CUNHA LIMA . PMDB 
****** ** * PARECER *** ****** 

A matéria não tem a excelsitude necessária para sua in
clusão na Constituição Federal, devendo ficar reservada à 
legislação estadual. 

Pela rejeição. 

ES26834-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Pretende a Emenda seja estendida aos Municípios a compe
tência residual a que se refere o artigo 199 do Substitutivo . 

Segundo tal dispositivo, somente a União e os Estados 
poderão ins t ituir outros impostos além dos que estão expres
samente discriminados no texto constitucional . Os Municípios 
terão de restringir-se aos impostos que o Substitutivo lhes 
atribu i de modo explícito. 

Ora, os impostos municipa i s têm, sempre, base econômica 
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bem estreita, pois só a l cançam os fatos ocorridos no âmbito 
municipal , de regra mu i to restrito. Por isso, os impostos 
tendem a ser pouco rentáveis , não compensando normalment e o 
custo da máquina administrativa que exigem. 

Além disso, os Municípios diferem muito entre si e daí a 
conclusão lógica de que os impostos resultantes da competên
cia residual seriam bem diferentes entre si, gerando um sis
tema tributário complexo , com uma quantidade de impostos mui
to elevada . 

Assim, bem melhor do que a competência residual será 
permitir-lhes maior participação nas receitas da Un i ão e dos 
Estados, garantindo-lhes fatia satisfatória no bolo fi scal, 
como fez o Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES26835-0 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , por es t ar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator. 

ES26836-8 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda estender aos Mun icípios a competên -
cia para decretar empréstimo compulsório, prevista no artigo 
200, bem como determinar que a correspondente lei de cria
ção seja aprovada mediante ma ioria absoluta do Legislativo 
correspondente. 

Ora, não parece rac ional que o Município atingido por 
calamidade venha, ainda, onerar as populações atingidas com a 
cobrança de empréstimos compulsórios . Estes só se justifi
cam com relação às ent i dades governamentais de território 
extenso , de modo que o empréstimo compulsório, em sua maior 
parte, fique diluído entre regiões não atingidas pela cala
midade . 

Quanto à necessidade de quorum qualificado, entendo 
razoável sua adoção, tendo em vista que para a competên -
cia residual de impostos a medida foi acolhida. Haveria 
assim, uniformidade do procedimento para a ex1gencia com -
pulsória de quantias, quando não expressamente discrimina
das no texto. 

Pela aprovação parcial 

ES26837- 6 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o novo substitu
tivo do relator suprimir o dispositivo . 

ES26838-4 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda substituir o termo "empréstimos com
pulsórios", porque o empréstimo é sempre voluntário, o con
trário de compulsório . 

Embora concorde com a impropriedade apontada, não pa
rece que a correção adequada seja transformar o emprést imo 1 

em imposto . Há muitas exigências para os impostos que a 
Constitu i ção não deseja estender aos empréstimos . São ins
titutos diversos . Os impostos repousam em fatos geradores 
que precisam ser definidos com grande cuidado, o que exige 
tempo e pesquisa para i ntrodução de cada novo i mposto; já 
o empréstimo compulsório previsto no projeto uti lizará os 
fatos geradores dos impostos existentes, podendo ser estru
turado e cobrado separadamente, prestando-se, po is, como 
instrumento eficaz para levantamento de recursos em casos 
de calamidade públ ica. 

Pela rejeição. 

ES26839-2 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A defin i ção do âmbito da contribuição previdenciár ia e o 
estabelecimento de seus limites é tarefa que cabe à 
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Pel a rejeição. 

ES26840-6 CÁSSIO CUNHA LIMA 
********* PARECER ********* 
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Propõe-se na Emenda modificação do 3o. do art . 213 . 
Pretende-se substitu ir, al i, a expressão "Os Estados 

entregarão" por "A União entregarã imediatamente" . 
Inobstante os argumentos expendidos, é preferível 

manter a redação atua l. Até porque , se acolhida a Emenda, 
ainda haver i a de ser profundamente reformulado o texto do 
d i spositivo emendado . 

Pela reje i ção. 

ES26841-4 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ·********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator . 

ES26842-2 CÁSSIO CUNHA LI MA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudic i alidade, tendo em vista que o capítulo VI , 
título IV , que trata das regiões de desenvol vi mento foi ex
cluído do texto ao Subst i tutivo, exceto o art . 51, cuja maté
ria passou a compor o art . 238. 

ES26843-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A imunidade tributãria dos templos de qualquer culto tem 
assentada a sua abrangência e seus limites na doutrina e na 
jurisprudência. A introdução dos termos "exclusivamente sobre 
os ", proposta na Emenda , não só não contribuiria para tormar 
a abrangência mais precisa , como ainda geraria ambiguidade 
na intepretação do texto. 

Pela rejeição. 

ES26844-9 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampliação da incidência do imposto sobre a proprieda
de territorial urbana pretendida pela emenda não se ajusta ao 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

Deve ser rejeitada. 

ES26845-7 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que o Imposto sobre Propriedade 
Territorial Rural, que reverteria aos Estados, seja estendido 
para a Propriedade Predial , a fim de se compatibilizar com o 
imposto municipal sobre a propriedade predial e territorial 
ur bana e permitir a inclusão , na incidência rural, de mansões 
construídas em fazendas. 

A proposição aperfeiçoaria e alargaria o campo de inci
dênc i a sobre a propr i edade rural, sendo a decisão unicamente 
pol í tica. ~ela Constituição de 1891, os Estados detinham com
petência para cobrar o Imposto sobre Imóveis Rurais e Urba
nos , sem distinção entre prédios e terras . A Constituição de 
1934 conferiu aos Municípios o Imposto sobre Propriedade Pre
dial e Territorial Urbana e preservou para os Estados o Im
posto sobre Propr i edade Territorial Rural . Por conseguinte, a 
tributação sobre a propriedade rural está li mitada às terras 
mais por tradição e porque elas constituem o instrumento mais 
v i sado. 

Nova versão do Projeto mantém o imposto só sobre terras. 

ES26846-5 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

"Data Ven i a " , a matéria proposta não goza da excelsitude 
necessãria para sua inclusão na Constituição , melhor se aco
modando no âmbito da legislação estadual . 

Pela rejeição. 
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ES26847-3 CÁSSIO CUNHA LIMA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator . 

ES26848- 1. CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, entre em vigor na data 
de promulgação da nova Constituição também a parte relativa a 
elevação do percentual do Fundo de Participação dos Municí
pios, estabelecida na alínea "b", do item I , do artigo 213, 
justificando que "a situação financeira dos Municípios é tão 
precária e tão pOblica que independe de maiores comentários", 
necessitando, pois, de um imediato incremento em suas fontes 
de receita. 

A elevação gradativa da participação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na arrecadação tributária, 
como prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão 
dos Tributos , para possibilitar as acomodações necessárias e 
decorrentes dessa elevação . 

Pela rejeição . 

ES26849-0 CÁSSIO CUNHA LIMA 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda dar compensação aos Municípios 
supressão de impostos seus em consequência da criação 
postos federais ou estaduais, com base na competência 
dual . 

PMDB 

pela 
de im

resi-

Há engano, na justificação . da Emenda, quando afirma que 
a competência residual teria sido estendida aos Municípios , 
no art . 199 do Substitutivo. Essa competência só está previs
ta para a União, os Estados e o Distrito Federal . 

Cabe esclarecer, ainda, que inclusive quanto aos Estados 
Distrito Federal estamos propondo a eliminação da competên
cia residual. 

Pela prejudicialidade . 

ES26850-3 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame visa a estabelecer a obrigatorie
dade de a lei complementar fixar prazo para o envio ao Con
gresso Nacional, do plano plurianual de investimentos, do 
projeto de le~ de diretrizes orçamentárias e das propostas 
dos orçamentos previstos. 

Embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, o 
acréscimo sugerido, parece-me desnecessário. 

Pela rejeição . 

ES26851-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão do 5o. do art. 210 do Substitutivo ao Pro
jeto de Constituição, nos termos da emenda, não se ajusta ao 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização . 

Deve ser rejeitada . 

ES26852-0 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
f azer com que na Lei orçamentária as autorizações para 
contratação de operação de crédito só possam existir em 
relação às antecipações da receita . O entendimento da maioria 
dos Constituintes ouv i dos entende que poderão ser autorizados 
a contratação de quaisquer operação de crédito. 

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES26853-B DOMINGOS JUVENIL PMDB 
********* PARECER ********* 

Formas de tratamento favorecido a empresas são plenamen
te justificáveis . Todavia não parece adequado incluir no tex-
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PMDB 

to Constitucional uma preferência no fornecimento de bens e 
serviços ao poder público. 

Pela rejeição. 

ES26854-6 JORGE ARBAGE PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o mandato do artigo 30 , 
10. assegura aos Estados , ao Distrito Federal e aos Muni

cípios , a justa participação aos mesmos no resul t ado da ex
ploração econômica dos seus respectivos potencia i s . De outra 
parte, o dispositivo prevê apenas o princípio geral , que pos
teriormente será disciplinado em legislação ordinária. 

ES26855-4 DOMINGOS JUVENIL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda busca definir algumas diretrizes para uma futu
tura legislação ordinária referente à situação do capital es
trangeiro . 

O tratamento dado ao tema, pelo Projeto de Constituição 
(Substitutituvo do Relator) parece mais adequado - estabelece 
simplesmente, que cabe à legislação ordinária disciplinar to
dos os aspectos referentes a investimentos de capital estran
geiro. 

Pela rejeição. 

ES26856-2 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A duração diária do trabalho não superior a 8 (oito) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas. 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas, seja pela suas justificações , seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequada à legislação ordinária . 

As formas modernas de produção demonstram uma tendência 
acentuada em reduzir progressivamente a jornada de trabalho . 

Segundo levantamento da OIT, poucas nações mantém tal 
limite legal, não se observando, tampouco, diferença signifi
cativa a esse respe it o, entre países desenvolvidos ou não . 

Na verdade , quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo . A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender . 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país , mas , pelo de
senvolvimento tecnologico , por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vir 
a ser a solução ideal . Ressalte-se , por oportuno, que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito) horas semanais, vã
rias categorias , em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções co l etivas, já cum
prem jornadas reduzidas . 

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,des
de que compensatór ias a nivel de remuneração . Esse, aliás, é 
o exemplo que nos dá o Japão , onde a intensificação do traba
lho, longe de penalizar o trabalhador , é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida. 

Assim, considerando que o Congresso Nacional ,sempre sen
sível às reinvindicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do país, poderá, com maior flexibilidade,discipli-
nar essa controversa questão , optamos por manter apenas 
a limitação de duração diária de trabalho em 8 (oito) horas , 
no máxi mo . 

ES26857 - 1 JOSÉ MARIA EYMAEL 
********* PARECER ********* 

A ampliação das 
tendência crescente que 

imunidades tributárias 
vem se manifestando, 

PDC 

contraria 
entre os 
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Const i tuintes , desde o inicío dos trabalhos das Subcomissões 
e das Com i ssões Temáticas , além de comprometer a meta de se 
reforçarem as f i nanças municipais e estadua is , assim como de 
redu z i r o "deficit" p~blico. 

Pela rejeição . 

ES26858-9 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

O acréscimo proposto já está, gener1ca e constitucional
mente , previsto no d i spos i tivo. É elemento específico que ha
bita a le i ord i nár i a e as po l íticas p~blicas . 

Pela prejudic i alidade. 

ES26859-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda acrescenta ao art . 207 do SUBSTITUTIVO do 
Relator (Projeto de Constituição) determinando que não incidi 
rá imposto de renda "sobre os proventos de aposentadoria e 
pensões , l im i tada a não incidência , considerados os proventos 
globais por pessoa, ao valor, correspondente a 20 salários mí 
nimos". 

É evidente que se trata de matéria que deve constar em 
legislação inf raconstitucional. 
Pela re j eição. 

ES26860-1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
**** ***** PARECER ********* 

Acrescenta parágrafo ~nico ao artigo 22 do Substitutivo 
do Relator para admitir o mandado de segurança "para prevenir 
o contribu i nte de ilícita sanção fiscal , caracterizada a ame
aça pela manifesta interpretação dada pela Fazenda Pública a 
determinada norma". A nosso ver, não é necessá r ia tal expli
citação , vez que o inst i tuto do mandado de segurança tem a
plicação geral . 

ES26861-9 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
·********* PARECER ********* 

O art. 113 do Substitutivo trata do mandato do Presiden
te da República . A alteração preconizada pela Emenda, conquan 
to devidamente justificada, constituiu matéria polêmica, ob
jeto de estudos e definida adequadamente, de acordo com a o
pi nião majoritária dos membros da Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES26862-7 JOSÉ MARIA EYMAEL 
********* PARECER ********* 

Diversos pontos apresentados 
no Substitutivo , Outros pontos 
melhor se situam no âmbito 
complementar. 

Pela aprovação parc i al . 

ES26863-5 JOSÉ MARIA EYMAEL 
********* PARECER ********* 

PDC 

na Emenda estão atendidos 
contém desdobramentos que 

da legislação ordinária e 

PDC 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos patrona i s 
têm características muito diferentes daqueles dos sindicatos 
de empregados. Enquanto os primeiros são empresas, organiza -
das para a obtenção de lucros, os últimos são assalariados . 
As contr i buições e anuidades que as empresas pagam aos seus 
sindicatos constituem custo dedutível do seu lucro operacio
nal , enquanto que as que são pagas pelos empregados , que au -
ferem, na sua maioria , rendimentos que se situam abaixe do 
limite de isenção do Impost o de Renda, oneram diretamente 
seus parcos rendimentos. É justo, portanto, que se dê trata -
mento t r ibutário diverso às duas categorias de sindicatos. 

Pela rejeição. 

ES26864-3 JOSÉ MARIA EYMA EL PDC 
** ******* PARECER ********* 

A supressão sugerida na Emenda tiraria , da União, o 
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instrumento mais eficaz de redução de excessos 
com consequente agravamento da inflação , como o 
durante o perlodo do "Plano Cruzado I" . 

Pela rejeição . 

ES26865-1 JOSÉ MARIA EYMAEL 
********* PARECER ********* 

PDC 

de consumo , 
que ocorreu 

PDC 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES26866-0 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A abrangência e as limitações relativas à imunidade dos 
templos de qualquer culto estão assentadas na doutrina e na 
jurisprudência. A explicitação pretendida ensejaria 
certamente, novas dúvidas , em vez de dirimir as que, de modo 
geral, já foram exclarecidas pelos intérp r etes . 

Pela rejeição. 

ES26867-8 JOSÉ MARIA EYMAEL 
********* PARECER ******* ** 

O conteúdo da emenda , em sua essência, 
incorporado ao substitutivo . 

Pela aprovação parcial. 

ES26868-6 JOSÉ MARIA EYMAEL 
******** * PARECER ****** *** 

PDC 

já foi 

PDC 

A supressão do item III do art . 210 do Substitutivo ao 
Projeto de Constituição não se ajusta ao entendimento predo
minante na Comissão de Sistematização. Todavia, há acordo em 
restringir o âmbito da base do imposto de Venda a Varejo . 

Pela aprovação parcial. 

ES26869-4 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ******* ** 

A institucionalização do sistema de bolsas de estudo, 
como forma de canalização de recursos públicos ao custeio do 
ensino pago nas escolas particulares, contraria, de forma 
diametralmente oposta , a opção po l ltica adotada para o modelo 
educacional brasileiro no texto proposto para nova carta. 

Pela rejeição. 

ES26870-8 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

Segundo a tradição histórica , a autonomia é um atributo 
das universidades e não das instituições isoladas. 

Pela rejeição . 

ES2687 1-6 JOSÉ MARIA EYMAEL 
***** **** PARÉCER ***** **** 

O Substitutivo opta pelo principio do 
gratuito, devendo a obrigatoriedade e 
estender-se progressivamente . 

Pela rejeição. 

ES26872-4 JOSÉ MARIA EYMAEL 
** **** *** PARECER ****** *** 

Procedente . 

PDC 

ensino público 
a gratu i dade 

PDC 

As razões da justificação são plauslveis e devem ser le
vadas em conta . 

Pelo acolhimento. 

ES26873-2 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
**** ***** PARECER ********* 

Quer-nos parecer que o ilustre Autor da Emenda cometeu al
gum lapso na formulação de sua Proposição. 

Pela re j eição. 
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Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria , levando em conta a i nda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Cons t ituintes que so
bre o assun t o também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos , chega à conclusão de que as final idades perseguidas 
pela Emenda não se compatibil izam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo , em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social, econômico e po
lí t ico , a serem inscritos na nova Carta . Pela rejeição , na 
fo r ma do Subst i tutivo. 

ES 26875-9 CARDOSO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela ap rovação , nos termos do subs ti tut ivo. 

E$26876- 7 CARDOSO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo i lustre Constituinte, conflita 
com a or ientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES26877- 5 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo il ustre Const itui nte , conflita 
com a orien t ação adotada pelo Re l a t or. 

Pela rejeição. 

ES26878-3 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitut i vo . Pe
lo contrário , a filosofia e diretri zes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como impresc i nd í vel ao projeto. 

Pela rejeição . 

ES26879- 1 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda es t abelece cond i ções para a progressividade do 
imposto sobre a propriedade predial e terrri t or i al urbano , 
segundo o d isposto no 10 . do ar t . 210. Temos convicção de 
que a matéria em te l a recebeu tratamento adequado no âmbito 
da Comissão de Si stematização. 

Pela reje i ção . 

ES26880-5 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora considere da maior ur gênc i a e relevânc i a a 
criação de novas fontes de receita para os Municípios, o 
Relator não vê razão superior para que aqueles sejam isentos 
de contribuição finance i ra para a Seguridade Social , na 
qualidade de empregadores . 

Pela reje i ção . 

E$26881-3 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende alterar a redação do parágrafo 33 do 
art i go 6o. , que dispõe sobre a propriedade privada. Em que 
pese a louvável intenção do nobre Constitu i nte, a redação o
f erecida pel o Subs ti tu t ivo refl ete a opi ni ão dominant e na Co
mi ssão de Si s t emati zação, razão porque votamos pela rejeição . 

ES26882-1 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda - embora não alterando o montan t e global que a 
Un i ão há de ent regar, do produt o da arrecadação do IR e do 
IPI , consoante previs t o no art . 213, i tem I, -modifica os 
percentuais atribuídos aos Fundos de Part i cipação , em 
benefício do FPM . 

Ninguém discorda da i mportlncia dos Munic í pios par a 
a própr i a identidade nac ional , mas o Rel ator entende que o 
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PMDB 

quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais foi o 
max1mo que se conseguiu fixar, sob pena do desequi l íbrio 
financeiro em relação aos Estados e ao Distrito Federa l . 

Pela rejeição. 

ES26883-0 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda inclusa quer que a imunidade prometida quanto 
ao Imposto territorial Rural seja a imóveis de pequeno valor 
utilizados em atividades agrícolas ou pecuárias e a áreas ru
rais destinadas a outras atividades, nos casos especiais de
finidos em lei complementar, ao invés a pequenas glebas ru
rais (art. 209, 2o . ). Justifica que a redação do Projeto 
permitiria imun i dade fiscal a proprietários de áreas valio
sas, muitas vezes retidas para especular, alcançadas pelo 
conceito de pequenas glebas rurais; e que a não incidência 
sobre imóveis utilizados em outras atividades objetiva tornar 
possível a cobrança, pelos Municípios, do imposto predial e 
territorial urbano sobre sítios de recreio e imóveis ut i liza
dos para indústria e comércio, localizados em zona rura l . 

O Projeto transfere a normatização à lei ordinária . 
De qualquer forma, os Municípios não poderiam cobrar im

posto sobre propriedade rural . 
Pela rejeição. 

ES26884-8 AIRTON SANDOVAL PMDB 
***** ** ** PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pel~ Relator. 

Pela rejeição. 

ES26885-6 AIRTON SANDOVAL PMDB 
*** **** ** PARECER ***** **** 

O autor desta Emenda propõe a inc l usãq de dois artigos 
no Capítulo da Ordem Econômica e Financeira. 

Os condicionamentos propostos para o direito de proprie
dade estão compreendidos no conceito de função social estabe
lecida no art. 209 do Substitutivo e definida em lei ordiná
ria. Quanto às restrições às indenizaçõe, nos termos propos
tos, tratar-se-ia de uma anomalia juríd i ca, uma vez que a pu
nição de contravenções cabe ao Direito Penal. 

Assim, somos pela rejeição da Emenda ao art. 255. 
Quanto ao art . 256 , a matéria está prevista no art . 201 

do Substitutivo que apresentamos, sem entrar nos requisitos, 
como propõe o autor desta Emenda, que devem ser remetidas à 
legislação ordinária. 

ES26886-4 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposen
tador i a por tempo de serviço . É necessário salientar , toda
via, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recen
tes dados do IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas dé
cadas. 

Em vista disso e da crise finance i ra por que passamos, 
nada justifica a concessão de benefício de forma precoce. 

Pela rejeição. 

ES26887-2 COSTA FERREIRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PFL 

A emenda propõe critérios para a eleição dos Procuradores
-Gerais e amplia os leg i timados a desencadear o processo de 
sua destituição. 

As razões da just i ficação são respe i táveis, mas não con
vincentes. 

Pela rejeição. 

ES26888-1 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

PÁG: 0862 
16/10/87 
15:52:30 

O teor da emenda é interessante e revela o cuidado do 
autor com o aprimoramento dos mecanismos operacionais do 
sistema de Seguridade Social. Entendemos, não obstante, que a 
matéria, por sua natureza regulamentar, é mais suscetível de 
tratamento por via de legislação ordinária, e poderá ser 
retomada em etapa ulterior do processo de elaboração 
legislativa das bases do novo sistema de proteção social. 

Pela rejeição. 

ES26889-9 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ****** *** 

A sugestão contida na Emenda é, a nosso ver, desnecessá
ria, eis que o Projeto da Seguridade Soc i al não implica qual
quer restrição ou ameaça á preservação dos sistemas previden
ciários dos Estados e Municípios. 

Pela rejeição. 

ES26890-2 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

O novo elenco de direitos assegurados à criança e ao a
dolescente, contido no substitutivo apresentado, preenche, em 
parte, os objetivos da presente emenda. 

Pela aprovação. 

ES26891-1 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

No art. 83 encontram-se delineadas as competências priva
tivas do Senado da República. A presente Emenda introduz al
teração que vai de encontro à opinião majoritária da Comissão 
de Sistematização. Por isso, somos contrários ao seu acolhi-
mento. · 

ES26892-9 COSTA FERREIRA 
********* PARECER ********* 

A Emenda refere-se às atribuições do Presidente 
blica, delineadas no art. 115, que compõe a Seção II 
lo v do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente 
rações alvissaradas pelo ilustre constituinte, tendo 
que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
diferente, que mantemos no novo Substitutivo. 

ES26893-7 COSTA FERREIRA 
********* PARECER ********* 

PFL 

da Repú
do Títu
às alte
em vista 
posição 

PFL 

As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e 
em essência consideradas pelo Substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES26894-5 COSTA FERREIRA PFL 
*** ****** PARECER ********* 

O Deputado Costa Ferreira, ao apresentar esta Emenda, 
pretende introduzir, no texto do Projeto de Constituição, o 
Sistema Presidencialista de Governo, argumentando sobre a ne
cessidade de uma rigidez maior na separação dos Poderes , da 
manutenção da estabilidade ministerial e parlamentar e da u
nipessoalidade na condução do Executivo, o que o Parlamenta
rismo não oferece. Pela rejeição, por não representar o pen
samento predominante da Comissão. 

ES26895-3 ADROALDO STRECK PDT 
********* PARECER ********* 

Altera a presente emenda o 3o. do Artigo 293 . 
Busca o relator obter de todas as negociações uma forma 

de texto constitucional que reflita, no seu mérito, a média, 
ou o consenso das opiniões a ele apresentadas. No cômputo ge
ral dessas renegociações eis que surge a forma e o conteúdo a 
ser apresentado no substitutivo a ser divulgado. Essa forma, 
no entanto, obriga o Relator a propor a rejeição da presente 
emenda. 

ES26896-1 ADROALDO STRECK PDT 
******** * PARECER ********* 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos patronais 
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t êm caract erísticas mu i to diferentes daqueles dos s i nd i catos 
de empregados. Enquanto os primeiros sao empresas , organiza -
das para a obtenção de l ucros, os úl ti mos são assa l ar i ados . 
As cont r ibuições e anui dades que as empresas pagam aos seus 
sindicat os const i tuem custo dedutível do seu lucro operacio -
nal, enquanto que as que são pagas pelos empregados , Que au -
ferem , na sua maioria , rendimentos que se situam abaixo do 
limite de isenção do Imposto de Renda , oneram di re t amente 
seus parcos rendime ntos . É justo, portanto, que se dê t rata -
menta tributário diverso às duas cat egor ias de sindicat os. 

Pela rejeição . 

ES26897-0 ADROALDO STRECK PDT 
********* PARECER **** ***** 

Propõe a emenda e l evar a parti c i pação dos Muni cí pios na 
arrecadaÇão do ICMS. 

En t endemos que tal elevação quebraria o equ i l í br i o nas 
rece itas tributárias que o projeto d ividiu de forma adequada 
ent re os t rês níveis de governo. 

Pela rejeição. 

ES26898-8 ADROALDO STRECK PDT 
******* ** PARECER ** ******* 

A emenda sob exame quer que os serviços tributáve i s pelo 
Estado , junto com a circulação de mercador i as, sejam somente 
aqueles diretamente relacionados à indus t rialização ou comer
ciali zação de mercadorias, reali zadas por produtores, indus
triais e comerciantes. Os dema is serv i ços continuariam t ribu
táveis pelos Municípios . Justifica o autor que evitar-se-iam 
operações mistas, tributadas simultâneamente pelos Estados e 
Municípios. 

A Comissão de Sistematização está t ransferindo aos Esta
dos só a tributação sobre serviços de transporte extramunici
pal e de comunicação , presentemente da União . 

ES26899- 6 ADROALDO STRECK PDT 
********* PARECER ********* 

A substituição do imposto sobre vendas a varejo de merca
dorias pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza, pre
tendida pela emenda, não se ajusta ao entendimento predomi
nante na Comisão de Sistematização. Todavia , há acordo em 
reintroduzir o imposto sobre serviços e em restri ng i r o âm -
bito de i ncidência do Imposto de Venda a Varejo. 

Pela aprovação parc i al . 

ES26900- 3 ADROALDO STRECK PDT 
*** **** ** PARECER ********* 

Propõe o ilustre constituinte que se suprima , no "2o.do art. 
291 o período final, com a alegação que o período, a persis
tir, consag~aria a censura. Acatada a emenda , ficaria o pará
grafo em pauta com a seguinte redação: 
"2o . -É vedada toda e qualquer censura de natureza pol ítica 
ou ideológica." 
Entende o Relator haver acatado no mér ito a presente propos
ta , na forma da redação dada ao tema. 

ES26901-1 JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA PMDB 
**** ***** PARECER ** ****** * 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as r ecomendações de sua 
assessor ia e a opintão majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto tamoém desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos , chega à conclusão de que as fina l idades pers egui das 
pe la Emenda não s e compat ibilizam por inteiro com a es t rutura 
adotada pe lo segundo Subst i tutivo , em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social, econômico e po
lítico, a serem inscri t os na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo. 
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Examinando-se a questão com a profundidade que merece , 
a Relataria , levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessor i a e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram est udos tão detidos quanto 
amplos , chega à concl usão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compat ibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social, econômico e po
lítico, a serem inscr i tos na nova Carta. Pela reje i ção, na 
forma do Substitutivo. 

ES26903-8 JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a i nexis
tência de unidade de opi nião sobretudo quanto a do i s aspectos 
fundamentais : o do sistema misto e o do número máx i mo de De
putados por Estado . Nessas e em outras c i rcunstâncias procura
mos atender, em parte , às finalidades perseguidas pela propo
sição em análise . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES26904-6 JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação da Emenda , uma vez que a previsão 
de desmembramento terri t orial e de criação de Comissão para 
esse fim, na realidade, pode ser objeto de legislação infra
const itucional. 

Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas so
mente devem ser cogitadas formalmente , após estudos cri t erio
sos acerca das conveniências sociais, interesse público e 
viabilização financeira. 

Pe l a aprovação da proposição. 

ES26905-4 JOSÉ ULÍSSES DE OLIVE I RA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do par ágrafo 3o. do artigo 
236 . Entretanto tal alteração nos parece únicamente reda
cional, não interferindo na compreensão do dispositivo, uma 
vez que nada impede a par ticipação dos diferentes segmentos 
da comunidade, tanto na elaboração de leis quanto de planos 
urbanísticos. 

Pela rejeição. 

ES26906- 2 JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo não cu ida da candidatura nata . 
Pela r ejeição . 

ES26907-1 NELSON CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

A Emenda, subscr i ta pelo ilustre Senador Nelson Carnei
ro, representa o resu l tado de entendimentos havidos entre di
versos Constituintes. 

Afirma, o Autor , em sua justif i cação : 
" . .. O esforço despendido terá sido proveitoso se o re-

sultado contribuir, de a l guma sorte, para que a Assembléia 
Nacional Constituinte assegure ao País um Sistema de Governo 
capaz de pôr termo à sucessão de cr i ses que marcam nossa tor
mentosa história republicana. A hora é de desprendimento e 
compreensão, e ninguém mais .que o ilustre Presidente José 
Sarney o tem afirmado re i teradamente . A Emenda, capaz de pro
mover a paz e o desenvo l vimento do Pa í s , haverá de resultar 
de um equilíbrio entre o Chefe de Estado, a ser eleito pelo 
voto direto no próximo pleito ele i toral, e o Congresso Nacio
nal , em es pecial a Câmara dos Deputados, integrada pelos re
presentantes do povo. 

Aos po~íticos cabe resolver os problemas políticos . E 
nenhum é mais grave e ma i s urgente do que o da substi t uição 
do presidencialismo imper ial pela conjugação harmônica dos 
Poderes Executivo e Legislativo. 
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Pretende, por conseguinte, a presente Emenda , aperfei-
çoar o sistema parlamentarista de governo, implantado pelo 
Substi t utivo . 

Com esse objetivo, amplia os prazos previstos para as 
eleições presidenc i a i s . Supr i me a previsão de i nício do man -
dato do Presiden t e da República em 1o. de janeiro . Prevê que 
na hipótese de vacância o eleito começará novo mandato . E es
tabelece. ainda, que o Presidente da República poderá "excep
cionalmente e com prévia autorização do Conselho da Repúbli -
ca, exonerar o Pr i meiro-Ministro, comunicando , de imediato , em 
mensagem ao Congresso Nacional , as razões de sua decisão e a 
nomeação do novo titular". 

No que di z respei t o aos crimes de responsabilidade come
t i dos pelo Presidente da República, i nova ao afirmar que "se , 
decorridos o pr azo de sessenta dias , o julgamento não estiver 
concluído , será arquivado o processo ". 

No tocante à competência do Conselho da República, esta 
é ampliada para os casos de estado de defesa e estado de sí
tio . E, no pertinente ao Conselho de Defesa Nac ional , promove 
o seu deslocamento para o Título V , que trata "Da Defesa do 
Estado e das Instituições Democráticas", suprimindo a refe
rência ao Ministro do Planejamento. 

Já no que se refere à formação do Governo, a Emenda "sub 
examine" al t erá substanc i almente a sistemática criada pelo 
Substitutivo . 

Dessarte , estabelece que o Primeiro-Ministro será nomea
do pelo Presidente da República , após consul t a ao Partido ou 
à coligação de Partidos que formam a maioria da Câmara dos 
Deputados. Este, com os demais integrantes do Conselho de Mi
nistros , deve apresentar o seu Programa de Governo, o qual 
será debat i do pela Câmara dos Deputados , podendo ser rejeita
do med iante a in i ciat i va de um quin t o de seus membros e ovo
to da ma ioria absolu t a. Rejeitado o Programa de Governo o 
Presidente da República, em cinco dias , nomeará novo Prime i 
ro-Ministro, após consulta ao Parlamento. Em havendo a s egun
da rejeição consecutiva ao Programa de Governo , a Câmara dos 
Deputados deverá eleger o Primeiro-Min i stro , por maioria ab -
soluta, e em prazo não superior a dez dias . O Primeiro-Minis
tro eleito , juntamente com os dema i s integrantes do Conselho 
de Ministros , apenas dará notícia à Câmara do seu Programa de 
Governo. Porém , se a Cãmara dos Deputados não conseguir ele -
gero Chefe de Governo o Presidente da República, ouvido o 
Conselho da República , poderá dissovê-la, convocando eleições 
extraordinárias. 

Anal i sando-se a sistemática de formação do Governo , cria
da pela Emenda , constata-se que esta inova no que diz respei 
to , especialmente, à dissolução da Câmara, após a 
rejeição , por duas vezes consecutivas, do Programa de Governo 
e a descar~cterização da apresentação do Programa de Governo 
como solicitação de voto de confiança. Por outro lado, a E
menda cr i a três hipóteses distintas de destituição do Governo 
pela Câmara : a rejeição do Programa de Governo- para a qual 
exige o mesmo número de Pa rl amentares, para sua iniciativa , e 
o mesmo "quorum " da moção de censura; a aprovação de moção de 
censura; e a rejeição de voto de confiança, a qual , por falta 
de previsão expressa no sentido contrário, dar-se-á pelo 
"quorum" de maioria simples. 

A Emenda tenta suprir lacuna existente no Substitutivo 
~o prever que em caso de morte , renúncia ou impedimento do 
Primeiro-Ministro ocupará o cargo , a t é a posse do novo Gover
no , o Ministro da Justiça. Porém , de i xou a descoberto , ainda , 
a hipótese de afastamento do Primeiro-Ministro do exercício 
da Chefia de Governo , por força de dissolução da Câmara dos 
Deputados, para , como candidato, concorrer às eleições . En
tendemos que essa hipótese não está de todo compreendida no 
caso de substituição pelo Mi nistro da Justiça , pois este pode 
ser Deputado e, também, quere r concorrer às el e ições . 

A final , sob o t í tulo de "Disposições Transitórias" a E
menda propõe que as d i sposições referentes ao Sistema de Go
verno vigorarão na data de promulgação da Constituição (a su -
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pressão dessa norma surtiria o mesmo efeito pretendido pelo 
Autor), cria uma Comissão de Transição com o objetivo de pro
por ao Congresso Nacional e ao Presidente da República as me
d i das legislativas e administrativas necessárias à organiza -
ção inst it ucional estabelecida na Constituição , prevê que os 
Est ados adotarão o sistema parlamentarista de Governo após o 
término dos atuais mandatos de Governador e estabelece que a 
el ei ção para a Presidência da Repúbl i ca dar-se-á em 15 de no
vembro de 1990. 

Coeren t e na expos i ção da matéria , a Emenda deve ser 
aprovada , nos termos do Subst i tutivo . 

ES26908-9 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda , ao estabe l ecer vinculação orçamen t ária , procu
ra ressDscitar proposta já vencida nas fases an t eriores da e
laboração constitucional . 

Pela rejeição. 

ES26909-7 ADROALDO STRECK PDT 
********* PARECER **** ***** 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do parágra
fo 9o . do art. 6o . do Projeto de Constituição. 

O tratamento dado à matéria no Projeto é, na nossa opi
nião , o que melhor atende às mu i tas sugestões oferecidas pe
los senhores Constituintes. 

Pela rejeição. 

ES26910-1 ADROALDO STRECK PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 
3o . , do artigo 9o . , do Substitut i vo, a expressão "se profisi
onal", para dar maior clareza, não dando ensejo à interpreta
ção de que não haverá contribuição sindical para o caso de 
entidade de empregadores , profissionais liberais, etc. Pro
põe, também, uma referência ao custeio do sistema confedera
tivo . 

A proposta tem inteira procedência. 
Somos pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES269 1 1-9 ALOYSIO CHAVES PFL 
***** **** PARECER ******** * 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26912-7 ALOYSIO CHAVES PFL 
**** ** *** PARECER ** **** *** 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relat0r. 

Pela rejeição. 

ES26913-5 ALOYSIO CHAVES PFL 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constitu i nte, confl i ta 
com a orien t ação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26914-3 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constitu i nte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26915-1 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , propos t a pelo ilustre Constitu i nte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 
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A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES 26917 - 8 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26918-6 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , tendo em vista que a propositura colide 
com a orientação adotada pelo Substitutivo do Relator , quanto 
à disciplina da matéria. 

ES26919-4 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

A invasão de propriedade privada é matéria de leg i slação 
ordinária. 

Pela rejeição . 

ES26920-8 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

Em que pese à boa intenção do autor com o acréscimo de 
parágrafo único ao artigo 253 , criando condicionamentos aos 
imóveis rurais insuscetíveis de desapropriação , somos de opi
nião que a matéria deve ser objeto de legislação ordinária . 

Assim, somos pela rejeição da Emenda. 

ES26921-6 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propô~ nova Redação ao parágrafo 17 do artigo 
6o . do Substitutivo do Relator , sobre o direito de prestação 
jurisdicional do Estado. 

A redação dada pelo Substitutivo é mais objetiva e 
abrangente. 

Pela rejeição. 

ES26922-4 ALOYSIO CHAVES PFL 
****** *** PARECER ** *** **** 

A emenda é adequada e vem convincentemente justifica
da . Pela aprovação. 

ES26923-2 ALOYSIO CHAVES PFL 
******* ** PARECER ********* 

A matéri a não t em a excelsitude necessar1a para sua in
clusão na Constituição Federal, devendo ficar reservada à 
legislação estadual. 

Pela rejeição. 

ES26924-1 ALOYSIO CHAVES PFL 
***** **** PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos do substitutivo . 

ES26925-9 ADYLSON MOTTA PDS 
** ** ** *** PARECER *** ** *** * 

A presente Emenda pretende transformar Territórios Fede
rais em Estados. 

Trata- se de matéria que deverá se r examinada, no tempo 
oportuno, após estudos técnicos de viabilidade e interesse 
público . 

A proposição deve ser considerada rejeitada . 

ES26926-7 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão da parte final do parágrafo 
1o. do art. 6o. do Substi t utivo . 

Acatamos a proposta . Pela aprovação na forma do Substi
tutivo. 
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ES26927-5 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

Os princípios def i nitivamente incorporados ao Substitu
tivo não autorizam o aco l himento de Emenda com eles confli
tantes . 

Pela rejeição. 

ES26928-3 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda deve ser rejeitada por contrariar nossa tradição 
constitucional, qual seja, atribuir ao Presidente da Repúbli
ca iniciativa de proposta de emenda à Constituição. 

Pela rejeição. 

ES26929-1 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta colide com o objetivo de alterar a po líti ca de 
assistência aos idosos. É necessária a permanência do dispo

sitivo, a fim de manter a clareza do que se pretende. 
Pela rejeição. 

ES26930-5 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos, o direito de alistar-se eleitores e de votar. 

Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adqui
riu a maturidade necessária para o exercício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação. 

Pela rejeição. 

ES26931-3 ISMAEL WANDERLEY 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe modificação 
novamente apreciada em fase 
constituinte. 

redacional 
posterior 

Nesta fase, 
dispositivo. 

optamos pela redação 

Pela rejeição. 

ES26932-1 ISMAEL WANDERLEY 
********* PARECER ********* 

PMDB 

que poderá ser 
do processo 

origina 1 do 

PMDB 

Somos pela rejeição. Entendemos necessária a existência 
de prazo anterior à dissolução da soc iedade conjugal, a fim 
de que as partes amadureçam a decisão relativa a seus 
propos i tos. 

ES26933-0 PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diret~izes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto . 

Pela rejeição. 

ES26934-8 PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do substitutivo . 

ES26935-6 PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitut ivo . Pe
lo contrário, a filosof ia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afi gura como imprescindível ao projeto . 

Pela rejeição. 

ES26936-4 PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 
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A manutenção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no 
texto constitucional, torna implícito que o direito ao saque 
nas contas vinculadas do trabalhador será mantido nos termos 
da legislação de regência. Torna-se , pois , desnecessário o 
acréscimo pretendido. 

ES26937-2 PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não nferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela reje i ção . 

ES26938-1 PAULO ZARZUR PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A emenda propôe outra redação ao art. 146, "caput", a fim 
de regular a situação dos atuais substitutos do foro judicial 
e extra judicial . Alteração inaceitável, por incluir na norma 
permanente solução de hipótese transitória. 

Pela rejeição. 

ES26939-9 PAULO ZARZUR 
********* PARECER ********* 

A emenda quer que seja de lei estadual e não 
competência para fixar os valores dos emolumentos 
ciais. Optamos pela competência da União. 

Pela rejeição. 

ES26940-2 PAULO ZARZUR 
********* PARECER ********* 

PMDB 

federal a 
extra judi-

PMDB 

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 

ES26941-1 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissôes e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público. 

ES26942-9 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a supressão do art. 58 das Disposições 
Transitórias , o qual prevê a realização de plebiscito nos an
tigos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro para que as res -
pectivas populações se mani f estem sobre a fusão das duas uni
dades. 

Trata-se de providência impertinente na atual conjuntura e 
que poderá, conforme o resultado da consulta popular, restar 
inútil e dispendiosa para os cofres públicos . 

Pela ap rovação da Emenda . 

ES26943-7 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Busca o relator obter de todas as negociações uma forma 
de texto constitucional que refl i ta , no seu mérito , a média, 
ou o consenso das opiniões a ele apresentadas . No cômputo ge
ral dessas renegociações eis que surge a forma e o conteúdo a 
ser apresentado no subst itutivo a ser divulgado. Essa forma, 
no entanto, obriga o Re l ator a propor a rejeição da presente 
emenda. 

ES26944-5 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 
*** ****** PARECER *** ****** 

A Emenda , em certa medida , realiza oportuno aprimoramen
to do texto. 

Pela aprovação parcial , nos t ermos do Substitutivo. 

ES26945-3 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 
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A proposta, não obstante seu mérito intrínseco, introduz 
alteração essencial no princípio expresso no caput do artigo 
em sua redação original. 

A supressão do único retiraria do capítulo da Ciência 
e Tecnologia a especificação do princípio essencial ao desen
volviment o tecnológico nacional. 

Pela rejeição . 

ES26946-1 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

O controle do capital votante não garante por si só, o 
controle do processo decisório . 

O controle das decisões é determinado também por variá
veis estratégicas como controle da tecnologia, acesso a mer
cados, etc. 

Pela rejeição. 

ES26947-0 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como ór gão integrante da Segurança Púb li ca. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias federais, da í 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública . 

Pela rejeição. 

ES26948 - 8 AROLDE DE OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

A Emenda refere-se às atribuições do Presidente 
blica , delineadas no art . 115 , que compõe a Seção II 
lo V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente 
rações alvissaradas pelo ilustre constituinte, tendo 
que nas discussões f i na i s sobre a matéria firmamos 
diferente , que mantemos no novo Substitutivo. 

ES26949-6 PAULO ZARZUR 
********* PARECER ********* 

PFL 

da Repú
do Títu
às alte
em vista 
posição 

PMDB 

Pela rejeição, tendo em v ista os novos limites estabele
c i dos no substitutivo do Relator para aposentadoria do servi
dor público. 

ES26950-0 PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista os novos limites de idade 
estabelecidos pelo substitutivo do Relator para aposentadoria 
do servidor público. 

ES26951-8 PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a conc i são e restrição ao que se 
afigura como i mprescindível ao projeto . 

Pela rejeição. 

ES26952-6 PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao art. 6o. estabelecendo a faixa etária da maio-r 
idade. 

A matér i a se insere no âmbito da legislação ordinária 
(codificada). 

Rejeição . 

ES26953-4 PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe o acréscimo de um terceiro parágrafo ao 
artigo 237, identificando-se, inicialmente, um erro de desti
nação , já que a proposição deve-se-ia reportar ao Art . 236, 
cujo parágrafo . terceiro se refere ao pagamento das desapro
pr i ações dos imóveis urbanos (O Art. 237 contempla, exclusi
vamente , o usucapião urbano ). 
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PMDB 

Cons i derando-se, além disso, que o disposit i vo constante 
do Projeto ( 3o. Art . 236 ) abrange o teor da Emenda propos
t a , apresentando, a i nda, outras medidas de caráter social, 
somos pela rejeição . 

ES26954-2 PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda Ja é contemplado pelo parágrafo 3o . 
do art . 228 do Projeto de Constituição, na forma do Substitu
t ivo do Relator . 

Pela rejeição . 

ES26955-1 PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Subst i tutivo . Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescind í vel ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES26956-9 PAULO ZARZUR PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda do eminente Constituinte acrescenta dispositivo 
em que veda a União em conceder emprést i mos contratados com 
entidades estrangeiras. 

Não obstante os nobres propósitos do Autor da 
entendemos que a matéria não deva ser regulamentada 
Maior , vez que, se adotada a medida , iria tolher o 
Internacional , dificultando os acordos na área da 
Externa . 

Pela rejeição. 

ES26957-7 ALOYSIO CHAVES 
**** ***** PARECER ***** **** 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES26958-5 ALOYSIO CHAVES 
*** ****** PARECER **** ***** 

Emenda , 
na Lei 

Comércio 
Política 

PFL 

PFL 

A Emenda, proposta pelo i lustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES26959-3 ALOYSIO CHAVES PFL 
***** **** PARECER *** **** ** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES26960-7 ALOYSIO CHAVES PFL 
*** ** **** PARECER *** ****** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pe l a rejeição . 

ES26961 - 5 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES26962-3 ALOYSIO CHAVES PFL 
**** ** ** * PARECER *** ** ** ** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES26963- 1 MANSUETO DE LAVOR PMPB 
********* PARECER ** ***** ** 

A Emenda propõe o acréscimo de mais um parágrafo ao 
artigo 279 , onde se explicite o papel dos estados na inte -
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PMDB 

Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado 
descorti no do proponent e , poderão figurar mais adequadamen -
te, de acordo com a tradição do Direito brasileiro , no 
corpo da legislação ordinária e complementar . 

Pela rejeição nos termos do Substitut i vo. 

ES26964-0 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda propõe suprimir do artigo 6o ., parágrafo 9o . 
do Substitutivo ao Projeto de Constitu i ção a proibição do 
anonimato . 

O tratamento dado à matéria no Projeto é o que melhor a
tende às muitas sugestões oferecidas pelos senhores Constitu
intes. 

Pela rejeição. 

ES26965-8 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES26966-6 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 49 do art. 6o . com vista a tornar o 
dispositivo abrangente. 

A proposta já aparece concisa e abrangente na redação 
oferecida pelo Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES26967-4 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão no item IV do parágrafo 23 
do artigo 6o. do Substitutivo, da palavra "alternativa". 

A palavra "alternativa" parece- nos cab í vel , enquanto o 
acatamento da Emenda podia originar uma perplexidade que re
dundaria na inocuidade do texto. 

Pela rejeição . 

ES26968-2 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda acrescenta expressão ao parágrafo 22 do artigo 
6o . do Substitutivo do Relator, que trata da competência do 
Tribunal do Juri. 

A extensão que pretende a Emenda é contraproducente e 
i ncabível . 

Pela re jei ção. 

ES26969-1 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende alterar a redação do parágrafo 33 do 
artigo 6o. , que dispõe sobre a propriedade privada. Em que 
pese a louvável intenção do nobre Constituinte , a redação o
ferecida pelo Substitutivo reflete a opinião dominante na Co
missão de Sist ematização , razão porque vota~os pela rejeição . 

ES26970-4 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação para o 10 do art. 6o. do 
Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

Concordamos com as razões expostas pelo autor na just i
ficação e entendemos que a redação desse dispositivo deve ser 
simplificada, deixando as restrições para a legislação ordi
nária. 

Pela rejeição . 

ES26971-2 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta , conquanto meritória , contraria a orienta
ção que se vem procurando dar aos trabalhos no sentido de -
com perdão do termo , o seu tanto grosseiro- enxugar o texto. 
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Pela rejeição. 

ES26972-1 MANSUETO DE LAVOR 
********* PARECE R ********* 
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PMDB 

PMDB 

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência 
no emprego e , como contraposição ao livre arbítrio do empre

gador de despedir o empregado , tornou-se, artificiosamente , 
uma momentosa e controversa questão , porquanto, segmentos ex
pressivos das categorias envolvidas têm se manifestado, rein
te r adamente , por uma solução harmon iosa do problema. 

Na verdade , o que quer o empregado é ver limitado aquele 
arbítr io e , não , como se propala enganadamente , ter a garan
t ia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do 
empregador. Consciente de que é par t e v it al e inalienável da 
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado 
como uma simples peça, um instrumento ou máquina que , após 
usada , é jogada fora como inservível . 

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado , pois esses são 
fatores comprovados da ba i xa produtividade . A prática, a ex 
periência, o conhecimento técnico, a identificação do empre
gado com os objetivos maiores da empresa, significam para ela 
um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recur
sos humanos , buscando habilitar e aprimorar a qualificação 
profissional de seus empregados. Por tudo isso, é elementar 
que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
obra, fator absolutamente negat i vo para os resultados do em
preendimento. 

Posta a questão nestes termos , não há porque se trazer 
para a relação empregatícia, fundada na bilateralidade do 
contrato , uma condição unipessoal, paternalista e impositiva , 
que , ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais . 

Assim , pe l o cotejo de centenas de Emendas. que , em todas 
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas , aceita por lideranças de 
categorias econômicas e profissionais que, diuturnamente, vêm 
se manifestando por todos os meios de comunicação: é a veda
ção da despedida imotivada ou sem justa causa, em termos a 
serem definidos pela legislação ordinária. 

ES26973-9 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
****** *** PARECER ** ******* 

Pela rejeição , por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator. 

ES26974-7 VALTER PEREIRA PMDB 
** ******* PARECER *** **** ** 

Propõe a supressão de dispositivo do artigo 6o. Um dos 
argumen t os consiste em que os parágrafos 40, 41, 46 e 47 con
teriam preceitos iguais . As distinções são marcantes . Neles 
encontramos o direito i ndividual à informação e à correção e 
atualização de dados , o direito ao recebimento de informações 
verdadeiras, o d i reito de obter certidões e o direito de pe
tição . Não se justifica a supressão pretendida . 

ES26975-5 VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art. 6o. 
do Substitutivo, que assegura ao proprietário de imovel rural 
o direito de obter do Podder Públ i co declaração, renovável 
periodicamente , de que o bem cumpre função social . 

Entendemos que a emenda deve ser acatada, uma vez que a 
manutenção do disposit i vo no texto constitucional acarretará 
a criação de novas instâncias burocráticas,est i mulando varia
das formas de corrupção e obstaculizando a implementação da 
reforma agrária no País . 

Pela aprovação . 
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PMDB 

A Emenda propõe a supressão de expressões no parágrafo 18 
do artigo 6o. do Substitutivo do Relator, que trata dos di
reitos dos presos . 

A redação do novo Subst it utivo é mais precisa , embora 
tenha aproveitado quase toda a Emenda . 

Pela aprovação parcial . 

ES26977-1 VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER ********~ 

A emenda em exame pretende supr1m1r do parágrafo 9o. do 
art . 6o . do Substitutivo ao Projeto de Constituição a expres
são "ou a imagem" . 

Somos de opinião que a alte r ação proposta não apresenta 
modif i cação significativa do texto, razão por que deixamos de 
acol hê-la . 

Pela rejeição . 

ES26978-0 VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda altera a redação do item IV do parágrafo 23 do 
artigo 6o. do Subst i tutivo do Relator, que trata das penali
dades que devem ser previstas em lei. 

A adoção da Emenda pode ensejar dúvidas e consequente 
inocuidade . 

Pela rejeição. 

ES26979-8 VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 24 do artigo 
6o. do Substitutivo do Relator, que trata da individualização 
da pena. 

A redação de novo Substitutivo é mais clara e abrangente . 
Pela rejeição. 

ES26980-1 VALTER PEREIRA PMDB 
*** *** *** PARECER ********* 

A emenda pretende nova redação para o 10 . do art. 6o . 
do Subst it ut i vo . 

Desnecessária, a nosso ver, a a l teração proposta , já que , 
estamos certos , a redação do Substitutivo atende plenamente à 
finalidade a que se destina . 

Pela rejeição. 

ES26981-0 VALTER PEREIRA PMDB 
***•***** PARECER ********* 

Através desta Emenda pretende o il~stre Constituinte al
tera r a redação do parágrafo 6o. do art. 6o . do Substitut i vo 
ao Projeto de Constituição. 

É nosso entendimento que a matéria de que trata este pa
rágrafo já se encontra discipl i nada em outro dispositivo do 
Projeto . 

Pela rejeição. 

ES26982-8 . VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende dar nova redação ao 2o. do art. 6o. 
do Substitutivo. Não podemos concordar com a modificação pre
tendida , por desvirtuar o objetivo da norma contida nesse pa
rágrafo . 

Pela rejeição . 

ES26983-6 VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a dar nova redação ao item III do art . 195 , 
que trata da contribuição de melhoria. 

Pelo exame da Emenda , ver i ficamos que ela contém aspectos 
que consideramos válidos e pertinentes, razão pela qual os a
dotamos para a elaboração do Substitutivo . 

Pela aprovação parcial. 
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Objetiva a emenda suprimir o parágrafo 27 do art i go 6o .. 
Indispensável é a clara enunciação da vedação, diante do ca
ráter polêmico que envolve a questão. 

Pe l a rejeição . 

ES26985-2 VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER ** *** ** ** 

A supressão do item III do art. 210 do ·substitutivo ao 
Projeto de Constituição não se ajusta ao entendimento predo
minante na Comissão de Sistematização. Todavia, há acordo em 
restringir o âmbito da base do imposto de Venda a Va rejo. 

Pela aprovação parcial. 

ES26986-1 ULDURICO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende acrescentar a proteção jurisdicional 
aos interesses individuais coletivos ou difusos. 

Não podemos concordar com que apenas interesses, que nem 
sempre se traduzem em direitos, possam ter proteção jurisdi
cional, mormente quando se trata de interesses difusos. 

Pela rejeição. 

ES26987-9 ULDURICO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda da nova redação ao parágrafo 24 do artigo 5o. 
do Substitutivo do Relator, prevendo a individualização da 
pena . 

A redação dada ao dispositivo não se coaduna com a téc-
nica constitucional . · 

Pela rejeição. 

ES26988-7 ULDURICO PINTO 
********* PARECER ********* 

A redação proposta pela emenda ao parágrafo 28 
6o. inclui hipótese com tratamento já consagrado na 
ção ordinária e que por esta pode ser aperfeiçoado. 

Pela rejeição. 

ES26989-5 AROLDE DE OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

do artigo 
legisla-

PFL 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conf l ita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES26990-9 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 
*** ****** PARECER ****** *** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf li ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES26991-7 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justif i car a 
retirada do termo "saúde" do inciso XVII do artigo 7o. do Su
bstitutivo. 

Consideramos, contudo, que o dispositivo, objeto da 
emenda, em seu todo, encontra-se contido no inciso XVIII. Por 
essa razão, optamos pela supressão completa do item em ques-
tão. • 

Pela aprovação . 

ES26992-5 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende suprimir o dispositivo que inclui no 
rol dbs direitos dos trabalhadores a redução dos r i scos ine
rentes ao trabalho. Entendemos de absol uta necessidade a per
manência do mesmo no texto constitucional, de modo a assegu
rar saúde, higiene e segurança à classe trabalhadora brasi
leira. 

Pe l a rejeição. 
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Somos pela rejeição. En t endemos que deva ser mantida a 
gratuidade da celebração do casamento, não instituída, porém, 
a gratuidade do processo de habilitação para o casamento . 

Pela rejeição. 

ES26994-1 IVO MAINARDI PMDB 
******** * PARECER ******* ** 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria , levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvo l veram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conc lusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibili zam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social , econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitut i vo . 

ES26995-0 IVO MAINARDI PMDB 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda sob exame que no ICMS seja explic i tada 
sua incidência " inclusive energia elétrica". Justifica 
não constitui serviço enquanto que a classificação como 
cadoria não é ponto insuscetível de discussões. 

na 
que 

me r-

Se a energia elétrica não puder ser objeto de prestação 
de serviço nem for mercadoria, seria uma introdução incompa
tível explicitá-la na incidência do ICMS. De qualquer forma, 
não cabe a uma Constituição nem mesmo a uma lei ordinária de
finir mercador i a ou serviço . O Projeto de Constituição pre
tende assegurar imunidade à energia elétrica quanto ao ICMS 
(art . 209 , 8o., II, b ). De fato, sendo coisa objeto de com
pra e venda, é uma mercadoria . 

ES26996-8 IVO MAINARDI PMDB 
*** ****** PARECER ** ** **** * 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte , nos levou a concluir que a altera
ção proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto,tor
nando-o mais completo, preciso e consistente. 

Assim, somos pela aprovaçãQ parcial da Emenda nos ter
mos do Substitutivo . 

ES26997-6 IVO MAINARDI PMDB 
******** * PARECER ****** *** 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte , nos levou a concluir que a altera
ção proposta contribui ~ara o aperfeiçoamento do Projeto,tor
nando-o mais completo, preciso e consistente. 

Assim, somos pela aprovação da Emenda nos termos do 
substitutivo. 

ES26998-4 IVO MAINARDI PMDB 
*** ****** PARECER *** *** *** 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
excluir da redação determinada pe l o item III do art. 222 as 
operações de crédito por antecipação de receitas. Cons i deran
do que t ais operações estão reguladas no item I do 6o. do 
art . 220; que , na prática , não ~xiste necessidade dessas ope
rações em volume a supl2ntar ~s despesas de capital acresci
do dos encargos da dívida púb l ica ; e que a redação em refe
rência é salutar instrumento para o saneamento das finanças 
pública, somos pela rejeição da emenda . 

ES26999-2 IVO MAINARD I PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende , em síntese, inserir os Territórios 
no mesmo nível que os Estados e o Distrito Federal, para 
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efeito de participação na repartição das receitas 
tributárias, pelo que haveria de ser alterada a redação do 
art. 213 e de outros semelhantes, onde coubesse . 

O Relator, à vista dos argumentos expendidos, convenceu
se da justeza e da necessidade de se preservar essa tradicio
nal equ i paração no Fundo de Participação dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios. 

Pela aprovação parcial. 

ES27000-1 IVO MAINARDI PMDB 
********* PARECER ********* 

Concordamos com o autor da Emenda, em parte, desde que 
não só cabe suprimir o termo "fiscais " , ação que deve abran
ger a enunciação dos incentivos constantes do texto do pri
meiro Substitutivo . 

Pela aprovação parcial, nos termos do segundo Substitu
tivo. 

ES27001-0 IVO MAINARDI PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda modificar a redação de dispositivos cons
tantes do artigo 212 do Substitutivo. 

A redação dos dispositivos é tecnicamente precisa com 
relação ao seu alcance , não merecendo a alteração proposta . 

Pela rejeição. 

ES27002-8 IVO MAINARDI PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A presente Emenda, ao lado de outras, propõe nova 
redação para o art. 209, 9o., do Projeto de Constituição, 
em todos seus itens. 

Suprime a referência a outros contribuintes, no anterior 
item I; repete os textos anteriores dos itens II, III , IV e 
VI, agora sob itens I , II, III e IV; substitui "concedidos e 
revogados" por "autor i zados", no tocante a regular a forma 
como os Estados e o Distrito Federal deliberem sobre 
isenções, incentivos e benefícios fiscais (anterior item VII 
e apresentado sob V); e suprime o item V, que previa "excluir 
da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, 
serviços e outros produtos além dos mencionados na al ínea "a" 
do item II do parágrafo 8o." 

Just i fica que o item I tornou-se dispensável; que o item 
II recebeu mero aperfeiçoamento; que o item V faria surgir a 
figura da isenção de imposto estadual mediante lei 
complementar, contrariando o item III do art. 204 ; e que 
alterou o item VII por entender que lei estadual é que deve 
conceder isenções, incentivos e benef ícios fiscais. 

Em nova versão, a Comissão de Sistematização corrigiu o 
item I para "definir seus contribuintes " , convalidando pois, 
o preceito; reiterou a letra dos itens II, III, v, VI e VII; 
e introduziu no item IV "para efeito de sua cobr ança e 
definição do estabelecimento responsável", para fixar o local 
das operações e das prestações de serviços. 

Portanto, não acolheu as inovações e supressões 
pretendidas. 

ES27003-6 IVO MAINARDI PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação proposta à alínea "a" do item II, do Art. 203, 
do Substitutivo, assim como aos 1o. e 2o., é sem dúvida, 
de elevado padrão técnico. A redação atual, contudo , baseada 
no texto vigente, atende da mesma forma, ao seu objetivo, não 
havendo razões que tornem necessária a alteração. 

Quanto à imunidade dos livros, jornais e periódicos , é 
indesejável restringi- l a apenas aos livros d idát icos, 
periódicos de caráter cultural e jornais , não só porque 
outros livros de literatura, filosofia ou científicos , são 
também importantes, mas também porque a restrição relativa 
aos periódicos poderia ensejar manipulação política. 

Pela rejeição . 
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ES27003- 6 IVO MAINARDI PMDB 

ES27004-4 IVO MAINARDI PMDB 
****** *** PARECER ***** **** 

A inclusa emenda, ao lado de outras, quer excluir os pro
dutos semi-elaborados , definíveis em lei complementar, da i
munidade prometida aos produtos industrializados destinados 
ao exterior, no tocante à incidência do ICMS (Art. 209, 
8o. I I, a). 

Justifica que o conceito de produto industrializado é ex
tremamente amplo, tendo sido fonte de abusos e de interminá
veis demandas judiciais, transferindo-se o assunto à lei com
plementar. 

Talvez fosse melhor transferir todas as isenções à lei 
complementar e à lei ordinária de cada Estado tributante. 

Nova versão do Projeto retira da imunidade os produtos 
semi-elaborados. 

Aprovada. 

ES27005-2 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27006-1 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27007-9 LOURIVAL B~PTISTA PFL 
****** *** PARECER ***** **** 

Modifica a redação do artigo 22 do Substitutivo do Rela
tor, mas, a nosso ver, limita o alcance do instituto do man
dado de segurança. 

ES27008-7 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27009-5 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
******** * PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27010-9 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
** ****** * PARECER *******~* 

A matéria de que trata presente Emenda, em parte, consta 
como de competência direta do Legislativo. 

Pela prejudicialidade . 

ES27011-7 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Furtos e outros crimes cometidos contra Bancos, em qual
quer parte do país, passariam à competência da Justiça Fe
deral, sediada quase exclusivamente nas capitais. 

Pela rejeição. 

ES27012-5 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
*** *** *** PARECER ********* 

A emenda sob exame quer suprimir a doação no imposto a
tribuído aos Estados, ao lado da transmissão "causa mortis". 
Justifica que a doação é largamente praticada na sociedade 
brasileira, proporcionando comodidade e flexibilidade na ad
ministração de interesses pessoais. A tributação de heranças, 
legados e doações depende essecialmente de decisão política . 
Na Ciência das Finanças estuda-se o princípio de justiça que 
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pode encerrar, mas também o desestímulo à poupança e a indu
ção à sonegação de bens. De resto, a grande parte de bens pa
trimoniais já são sonegados, quer por terem sido desviados ao 
exterior, quer porque consubstanciados em títulos ao porta
dor, jóias, moedas estrangeiras e investimentos subavaliados. 
O controle será, inequivocamente, de custo superior ao bene
fício no tocante aos bens móveis, e até impossível nos casos 
de presentes. 

Nova versão do Projeto mantém a doação . 

ES27013-3 LOURIVAL BAPTISTA 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva corrigir erro datilográfico no 
grafo 2o . do artigo 218 do Projeto de Constituição da 
são de Sistematização, reproduzido no Substitutivo do 
tor. 

PFL 

pará
Comis

Rela-

A correção proposta se impõe, visto que o dispositivo em 
questão trata das atribuições do Banco Central para "comprar" 
- e não "cobrar" - e vender títulos de emissão do Tesouro Na
cional. 

Pelo acolhimento da Emenda. 

ES27014-1 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27015-0 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do art. 194. 
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do 

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente. 
Pela rejeição. 

ES27016-8 MÁRIO BOUCHARDET PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem . 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único per f i 1 . 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bí-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação, remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos. 

ES27017-6 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
********* PARECER ********* 

O Projeto de Constituição não estabelece qualquer res
trição de princípio a que pessoas possam exercer atividades 
econômicas. Qualquer atividade dessa natureza, porém, só será 
legítima se atender aos princípios estabelecidos no artigo 
225, com as qualificações que tais princípios sofrem ao longo 
do texto do Projeto. A regulamentação dessas atividades pelo 
Estado,(inclusive autorização para o exercício das mesmas)vi
sa assegurar o atendimento dos princípios supracitados, tendo 
pois, caráter puramente disciplinar e não coercitivo . 
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ES27018-4 LOUR IVAL BAPTISTA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda objet iva suprimir o parágraf 3o. do art igo 218 
do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização . 

A supressão, não obstante os elevados propósitos que 
inspiram o Autor da Emenda, altera substancialmente a propos
ta aprovada pela maioria dos Constituintes que examinaram a 
matéria em fases anteriores. 

Pe l a rejeição . 

ES27019-2 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
********* PARECER ********* 

É dever do Estado propiciar ao menor de 14 anos condições 
satisfatórias a fim de dedicar-se ao que é próprio de sua 
idade. Se lhe for permiti do trabalhar, sem qualquer ressalva, 
estar-se-ia criando dificuldades para que êle possa estudar. 
Por questão de coerência, não pode o Estado, de um lado 
obrigar os pais a mandarem a criança frequentar a escola até 
os 14 anos e, de outro, deixar que a mesma traba l he antes de 
completá-los. Fala-se tanto, atualmente, em menor abandonado, 
menor delinquente e menor analfabeto ou sem esco l a para poder 
estudar. entretanto, deve-se fazer uma opção . Nós a fizemos 
no sentido de que, pelo menos do ponto de vista consti tucio
nal, o Estado venha a proteger a infânc i a na sua plenitude. 
Nesse sentido, a fim de resguardar as peculiar i dades próprias 
da infância e da adolescência, optamos por alterar a redação 
do presente inciso aditando-se a ele a expressão "salvo na 
condição de aprendiz" na forma do substitutivo. 

ES27020-6 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os principias seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES27021-4 ULDURICO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art. 6o. 
do Substitutivo, que assegura ao proprietário de imovel rural 
o direi t o de obter do Podder Público declaração, renovável 
periodicamente, de que o bem cumpre função social. 

Entendemos que a emenda deve ser acatada, uma vez que a 
manutenção do dispositivo no texto constitucional acarretará 
a criação de novas instâncias burocrát icas,estimulando varia
das formas de corrupção e obstacul izando a implementação da 
reforma agrária no País . 

Pela aprovação . 

ES27022-2 ULDURICO PINTO PMDB 
*********. PARECER ********* 

Visa a alterar a redação do artigo 22 do Substituti vo do 
Relator e a detalhar o procedimento do mandado de segurança. 
A nosso ver, a redação proposta contém i mpropriedades, que 
justificam o seu não acolhimento . 

ES27023-1 ULDURICO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessor i a e a opin ião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses soci al, econômico e po
lítico, a serem inscr itos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 
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A emenda contraria o espírito do Projeto de Constituição 
que é o de conceder primazia ao setor privado, aceitando a 
intervenção do Estado e o monopólio apenas em circunstâncias 
excepc i ona i s . 

Pela rejeição. 

ES27025-7 ULDURICO PINTO 
********* PARECER ********* 

ES27026- 5 

Matéria infraconstitucional . 
Pela reje i ção. 

NYDE R BARBOSA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

A Emenda , propos t a pelo i l us t re Constituinte , conflita 
com a or i entação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27027-3 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Procede a supressão sugerida na Emenda em exame . 
Pela aprovação . 

ES27028-1 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do ar t. 194. 
Entendemos, que , na forma como se encontra no tex t o do 

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente . 
Pela aprovação. 

ES27029-0 RUBERVAL PILOTTO PDS 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do artigo 59 das Disposições Transitó
r i as do Substitutivo do Relator. Entendemos , ao contrário , 
que a extinção da enf i teuse se i mpõe, tendo em vista o seu 
caráter anacrônico e inibidor da plena propriedade . 

ES27030-3 RUBERVAL PILOTTO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a inclusão de parágraf o no artigo 6o. do 
Subst i tutivo do Relator , estabelecendo punição pecuniária 
para o órgão de imprensa acusado de calúnia ou difamação . 

A previsão é incabível, por tratar-se de matéria afeta a 
legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES27031- 1 RUBERVAL PILOTTO PDS 
******** * PARECER ***** **** 

A emenda não se ajusta ao entendimento pr edominante na 
Comissão de Sistematização. 

Deve ser reje i tada . 

ES27032-0 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ***** **** 

Emenda sobre o caráter extensíwel dos direitos anotados no 
art. 6o. 

A proposta já cons t a do parágrafo 57 desse artigo. 
Pela rejeição . 

ES27033-8 JAMIL HADDAD 
***** **** PARECER ********* 

PSB 

Propõe o ilustre constituinte que se suprima, no "2o . do art . 
291 o período final , com a alegação que o período, a persis
tir , consagraria a censura . Acatada a emenda, ficaria o pará
grafo em pauta com a seguinte redação : 
"2o. -É vedada toda e qualquer censura de natureza política 
ou ideológ i ca." 
Entende o Relator haver acatado no mér ito a presente propos
ta, na forma da redação dada ao tema. 
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ES27034-6 RONARO CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27035-4 RONARO CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição. 

ES27036-2 HÉLIO DUQUE 
********* PARECER ********* 

O autor do projeto propõe a supressão dos limites 
e 53 anos de idade para concessão da aposentadoria por 
de serviço. 

PMDB 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 

ES27037-1 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A duração diária do trabalho não superior a 8 (oito) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas. 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas, seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequada à legislação ordinária. 

As formas modernas de produção demonstram uma tendência 
acentuada em reduzir progressivamente a jornada de trabalho. 

Segundo levantamento da OIT, poucas nações mantém tal 
1 imite legal, não se observando, tampouco, diferença signifi
cativa a esse respeito, entre países desenvolvidos ou não. 

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país, mas, pelo de
senvolvimento tecnologíco, por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psícosocíal, podem vir 
a ser a solução ideal. Ressalte-se, por oportuno, que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito) horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas. 

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,des
de que compensatórias a nível de remuneração. Esse, aliás, é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do traba
lho, longe de penalizar o trabalhador, · é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida. 

Assim, considerando que o Congresso Nacional ,sempre sen
sível às reinvíndícações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do país, poderá, com maior flexíbílidade,discipli-
nar essa controversa questão, optamos por manter apenas 
a limitação de duração diária de trabalho em 8 (oito) horas, 
no máximo. 

ES27038-9 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, "data venia", faz remissão incorreta, eis que 
inexiste, no artigo 65 do Substitutivo, o ítem IV a que se 
refere. 

Pela prejudicialidade . 

ES27039-7 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********~ 

Pela rejeição, tendo em vista os novos limites estabele
cidos no substitutivo do Relator para aposentadoria do servi
dor público. 
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PMDB 

PMDB 

A emenda em exame pretende modificar a redação do pará
grafo 7o . do art. 6o. do Substi t utivo ao Projeto da Consti
tuição. 

Concordamos com as razões expostas pelo autor na justifi
cação e nos manifestamos pela aprovação . 

ES27041-9 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER *** *** *** 

A Emenda foi contemplada parcialmente, q~anto ao mérito , 
no Substitutivo do Relator . Os dispositivos nao aceitos ferem 
pela forma ou pelo conteúdo o espírito da Seção Da Saúde , 
quebrando a sua inteireza filosófica . 

Somos, pois, pela sua aprovação parcial . 

ES27042-7 ROBERTO JEFFERSON PTB 
******* ** PARECER ***** ** ** 

A emenda propõe o termo "incentivar" no lugar de "disci
plinar", no Art. 263, referente ao desenvolvimento cientifico 
e tecnológico. 

O Relator aceitou a Emenda, alterando o termo "discipli
nar" por incrementar ". 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo . 

ES27043-5 ROBERTO JEFFERSON PTB 
****** *** PARECER ******* ** 

A Emenda propõe a supressão do item II do 4o. do Art. 
262 do Substitutivo, sob a alegação de que não se justifica 
a proibição de receberem as entidades privadas auxílios do 
Poder Público , quando o próprio Estado incentiva a construção 
de motéis e outras atividades secundárias. 

É óbvio que o dispositivo visa exatamente a impedir que o 
Estado financie atividades privadas de saúde de fins lucrati
vos, promovendo a expansão de sua rede própria de serviços. 

Pela rejeição . 

ES27044-3 ROBERTO JEFFERSON PTB 
**** ***** PARECER **** ***** 

A Emenda propõe a supressão pura e simples do 3o. do 
Art. 262 do Substitutivo, sob a alegação de que a intervenção 
e a desapropriação são institutos excepcionais. 

Ora, o dispositivo, em nenhum momento , fere o caráter de 
excepcionalidade da intervenção e desapropriação nos serviços 
privados de saúde, tanto que estão condicionados à não conse
cução dos objetivos da política de saúde . 

De qualquer forma, cabe razão ao Constituinte em que 
a desapropriação e a intervenção nos serviços privados de 
saúde devam incluir-se no dispositivo que universaliza o 
instituto. 

Pela aprovação. 

ES27045-1 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER *** **** ** 

A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto 
de Constituição. 

ES27046-0 TITO COSTA PMDB 
**** *** ** PARECER *** ***** * 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização . 

ES27047-8 NYDER BARBOSA PMDB 
*** **** ** PARECER ******* ** 

Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do 
parágrafo lo. do ar t . 150. 

Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o 
vocábulo "Federais 0 , inserido equivocadamente após a expres
são "T r ibunais de Justiça" . 
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ES27048-6 NYDER BARBOSA 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0884 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

PMDB 

Parece-nos desaconselhável, em matéria de remuneração de 
servidores públicos , a estabelecimento de equ i parações. 

Exatamente por isso, o Substitut i vo, ao dispor sobre os 
servidores públicos, veda tais equiparações. 

A adoção da Emenda , ass i m, ensejaria inegável conflito 
entre normas do Substitutivo, o que não nos parece admissível 
e desejável . 

Ademais, o objetivo do preceito alvo da alteração pro
posta é precisamente o de estabelecer um teto máximo, não um 
mínimo remuneratório. 

Pela rejeição. 

ES27049-4 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, ao estabelecer vinculação orçamentária, procu
ra ressuscitar proposta já vencida nas fases anteriores da e
laboração constituc ional. 

Pe l a rejeição. 

ES27050-8 MATHEUS IENSEN PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 42 do art . 6o . , com o objetivo de 
substituir a expressão final "que não contrariem a ordem pú
blica e os bons costumes" . 

O Substitutivo já incorpora o assunto de forma concisa e 
adequada. 

Pela rejeição . 

ES27051 - 6 MATHEUS IENSEN PMDB 
********* PARECER ********* 

. A abrangência e as lim i tações relativas à imunidade dos 
templos de qualquer culto estão assentadas na doutrina e na 
jurisprudência. A explicitação pretendida ensejaria 
certamente, novas dúvidas, em vez de dirimir as que, de modo 
geral , já foram exclarecidas pe los intérpretes . 

Pela rejeição . 

ES27052-4 MIRO TEIXEIRA PMDB 
********* PARECER **** *** ** 

A emenda visa a acrescentar mais um parágrafo ao art.18, 
determinando que terá registro definitivo o Partido Político 
que for subscrito por 51. dos parlamentares com assento na 
Câmara e no Senado. Acontece que em suas linhas gera is a me
dida está atendida no Substitutivo . 

Favorável em parte . 

ES27053-2 IVO MAINARDI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo i lustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES27054-1 IVO MAINARDI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alterar a expressão "saúde ocupacional " 
do Art . 263 para "tratamento dos infortúnios do trabalho". 

Considera que as ações de segurança , higiene e medic i na 
do trabalho, englobadas pela expressão "saúde ocupac iona l" 
devem pertencer ao Ministério do Trabalho e não ao sistema 
único de saúde. 

Como saúde ocupacional é um ramo da saúde pública , a 
mesma deve estar i ntegrada ao sistema de saúde , embora caiba 
no s i stema, subsistemas vinculados a outros Ministérios. 

Pela r ejeição. 

ES27055-9 IVO MAINARDI PMDB 
********* PARECER ********* 
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A Emenda per segue objet i vos já plenamente alcançados pe
lo disciplinamento que o Subst i tutivo estabelece com relação 
à matéria de que cogita o ilustre Autor . 

Pela prejudic i alidade . 

ES27056-7 IVO MAI NARDI PMDB 
********* PARECER ********* 

Os anuênios , t r i ênios , quinquênios e outros adiciona i s 
por tempo de serviço já se compreendem nas vantagens pessoa i s 
ou de caráter individual do servidor, sendo, assim, desneces
sária a sua menção . 

ES27057-5 IVO MAINARDI PMDB 
********* PARECER ********* 

O servidor público em atividade ou aposentado, tem seus 
ganhos pagos pelo Tesouro Nacional . Assim, não nos parece ra
zoável possa ele se aposentar com tempo inferior ao previsto 
no Substitutivo, quando ainda estará na plenitude das suas 
cond i ções físicas e ps í quicas , e , portanto , podendo prestar 
seus bons serviços ao Estado . 

ES27058-3 IVO MAINARDI PMDB 
*** ** **** PARECER ****** *** 

Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à 
compatibilização do dispositivo emendado com normas fixadas 
no mesmo texto constitucional. 

ES27059-1 DIRCE TUTU QUADROS PTB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que deva ser permitido o trabalho do menor de 
14 anos na condição de aprendiz. Não resta dúvida que o nú
mero de menores que perambula pelas ruas exercendo atividades 
em subempregos, entregues à toda espécie de vícios, inic i an
do-se no cr i me, sem condições de aprender uma profissão , é 
enorme. Entretanto , descabe ao texto constituc ional dispor 
sobre a percentagem de vagas que a empresa deverá reservar 
aos menores , sobre o montante do seu salário e enfim do seu 
horário de trabalho . Tais aspectos devem ser regulamentados 
através de legislação ordinária. 

ES27060-5 DIRCE TUTU QUADROS PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a tornar o alistamento e o voto faculta 
tive ou voluntário. 

Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico . 
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do elei t orado-fun -
ção. É, portanto , uma obrigação jur í dica. 

Não concordamos com os argumentos de que v iolenta a 
l i berdade e a consc i ência do eleitor . Pelo contrário , o cida
dão vota no candidato de sua preferência, podendo , também , vo 
tar em branco. 

O voto facultativo pode pr ovocar grandes abstenções, 
comprometendo a representatividade política e populardos 
eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituin
do-se em fator de corrupção eleitoral. 

Sendo o voto obrigatór io, é obvio que o alist~mento 
também deverá ser obrigatór i o. 

No entanto, somos pelo alistamento e voto facultati -
vos apenas para os analfabetos e os maiores de setenta anos . 

Pela reje i ção. 

ES27061-3 DIRCE TUTU QUADROS PTB 
********* PARECER ** ** ***** 

A emenda propõe nova redação ao art. 193. 
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a 

maté r ia . Razão pela qual adotamos diversa redação no novo Su
bstitutivo que oferecemos. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES27062-1 IRMA PASSONI PT 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistemat ização adotou orientação que não 
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pode conv iver com os princípios seguidos pela emenda . 
Pela rejeição . 

ES27063-0 IRMA PASSONI 
*** ****** PARECER *** ****** 

PT 

PT 

PÁG : 0886 
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A opinião majoritária na Comissão de Sistematização con
duziu á eliminação do parágrafo 34 do art. 6o .. Face à su
pressão do dispositivo emendado, votamos pela prejudiciali
de. 

ES27064-8 IRMA PASSONI 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES27065-6 IRMA PASSONI 
***** **** PARECER ********* 

PT 

já foi 

PT 

Pela rejeição, tendo em vista a orientação dada ao Subs
titutivo que veda a criação de Tribunais, Conselhos ou Órgãos 
de Contas Municipais. 

ES27066-4 IRMA PASSON I PT 
********* PARECER ********* 

É i mpor tante que a Constituição garanta á gestante um 
tempo de licença necessário a um final de gestação tranquila , 
parto, bem como período razoável para amamentação. Entretan
to, a fixação de quantos dias será esta licença caberá à lei 
ordinária, que por sua natureza e e dinâmica, é mais flexível 
e poderá mudar conforme os avanços que a medicina ass i nalar . 

ES27067-2 IRMA PASSONI PT 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresenta dispositivos referentes ao estabelecimento 
e ao controle da função social da propriedade urbana , parti
cipação comunitária e normas de desapropriação . 
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo . 

ES27068-1 IRMA PASSONI PT 
********* PARECER ********* 

A matéria não tem a excelsitude necessar1a para sua in
clusão na Constituição Federal , devendo ficar reservada à 
legislação estadual . 

Pela rejeição. 

ES27069-9 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

O art . 114 encontra-se situado na Seção I que trata Do 
Presidente da República . A Emenda refere-se a assunto da com
petência de outro Poder, motivo por que somos pelo não aco
lhimento. 

ES27070-2 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda acrescenta ao texto do Substitutivo do Relator 
disposição normativa, visando ao seu aperfeiçoamento. 

Porém, não refletindo o consenso havido na Comissão de 
Sistematização, a Emenda deve ser rejeitada. 

ES27071-1 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo 
Substitutivo. 

Concluímos pela prejudicia l idade da Emenda. 

ES27072-9 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a presente Emenda a supressão do art.196 do Subs
titutivo, que trata da competência atribuída aos Municí -
pios para instituir , como tributo , contribuição de custeio 
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Trata-se de contribuição destinada a ressarcir os Mu
ni cípios por obras e serviços realizados em decorrência de 
atos de terceiros que necessariamente implicam aumento de 
equipamento urbano em área determinada. , 

Em face de sua na t ureza, finalidade e características , 
observa-se que tal contribuição não se confunde nem com a 
taxa nem com a contribuição de melhoria, não podendo, por -
tanto , nenhum desses tributos ser aplicados à situação 
descrita no referido artigo 196 . 

Por outro lado, vale notar que esse dispositivo consi -
dera a mencionada contribuição como tributo, submetendo-a , 
assim, a todos os princípios e garantias relativos aos i m -
postos, taxas e con t ribuição de melhoria. 

Pela rejeição . 
------------------------------- - ------ ----------------~------------------------

ES27073-7 MENDES THAME PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter as 
indicações bás i cas sobre as fontes de financiamento do novo 
Sistema de Seguridade Social, de modo a prover a necessária 
sustentação à mais ampla dimensão do sistema em termos de 
cobertura de benefício e serviços. Assim sendo, sem pre]u1zo 
da competência do legislador ordinário para definir outras 
fontes, em conformidade com o princípio de "diversificação 
das fontes de financimento" , optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anterior . 

Pela rejeição . 
-------------------------------------------------------------------------------0 

ES27074-5 MENDES THAME PFL 
**** ** *** PARECER **** ** *** 

A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 
15 1, que cuida da competência do Super i or Tribunal de Jus t i
ça . 

Com a devida vênia , entendemos que o texto proposto não 
se harmoniza com o espírito que norteou a elaboração do pro
jeto. 

Pela rejeição. 

ES27075-3 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ****** ** * 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES27076-1 MENDES THAME PFL 
********* PAREC'ER ********* 

A Comissão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda . 

Pela rejeição. 

ES27077-0 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

A Constituição deve limitar-se a afirmar o direito a apo
sentadoria-especial, dei xando à legislação ordinária a incum
bência de especificar as atividades propiciadoras do benefí
cio. 

Pela rejeição . 

ES27078-8 MENDES THAME PFL 
** ******* PARECER ** ******* 

Pela rejeição , por entender que os critérios pormenoriza
dos para a criação de municípios é matéria de lei complemen
tar Estadual e sua criação, de lei Estadual . A carta magna 
deve l i mitar-se a fixar a forma lagal desta prov i dência . 

ES27079-6 MENDES THAME PFL 
********* PARECER **** **** * 

De acordo com os argumentos da excelente Justificativa, 
pela aprovação. 
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O que se propõem na presente emenda, está contemplado no 
Substitutivo. 

Assim, pela sua aprovação . 

ES27081-8 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor 
da emenda promoveria verdadeira sangria nos cofres da 
Previdência Social , principalmente se se levar em conta que, 
atualmente, há benefícios cujo valor é calculado com base na 
média dos últimos 48 meses de contribuição. 

Pela rejeição . 

ES 27082-6 MENDES THAME PFL 
******* ** PARECER ** *** **** 

Pela rejeição, tendo em vista que o inciso VII do artigo 
33 corresponde à competência comum da União , dos Estados e 
do Distrito Federal relativa à preservação das florestas, a 
fauna e a flora; enquanto o inciso VI do artigo 34 refere -se 
à competência da União e dos Estados em legislar sobre flo -
restas, caça, pesca, etc. 

ES27083-4 MENDES THAME PFL 
********* PARECER *** *** *** 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o sentido da 
propositura está consubstanciado no novo Substitutivo do 
Relator. 

ES27084-2 MENDES THAME PFL 
***** *** * PARECER ** ******* 

Visa a Emenda a supressão, no item III do art . 195, da 
frase "tendo por limite total a despesa realizada" . 

Examinando detidamente a matéria objeto da Emenda, chega
mos à conclusão de que, em razão de sua complexidade e difi
culdade de aplicação, é mais conveniente excluí-la do Substi
tutivo, deixando sua disciplinação à norma infraconstitucio
nal . 

Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda. 

ES27085-1 MENDES THAME PFL 
** ** *** ** PARECER *** **** ** 

Há atividades em que os riscos de periculosidade ou de 
insalubridade são inerentes e praticamente impossíveis de se
rem evitados, pelo menos no atual estágio da tecnologia. Cer
tos serviços hospitalares, extração e beneficiamento de miné
rios, produção, distribuição e venda de combustíveis etc ., 
são algumas delas. Prevêem a Constituição e as leis formas de 
atenuação desses riscos. Punir, entretanto , o empregador pe

lo exercício dessas atividades, que são essenciais à coleti
vidade, nos parece ser medida um tanto temerária. 

Pela rejeição. 

ES27086-9 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ******** * 

Visa a dar nova redação ao artigo 24 do Substitutivo do 
Relator. Optamos pela manutenção integral do referido dispo
sitivo, embora conjugando o seu caput e parágrafo único num 
só artigo. 

ES27087-7 MENDES THAME PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda propõe a adição das palavras participar "da pro 
teção do meio ambiente inclusive o do trabalho". 

Foi incluída a expressão saúde ocupacional no texto do 
novo substitutivo do relator. 

Por outro lado , não significa exclusividade ao sis-
tema único de saúde a proteção do meio ambiente. 

O Relator aceitou a sugestão da Emenda e adotou o termo 
"coloborar na proteção do meio ambiente". 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
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ES27088-5 MENDES THAME 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES27089-3 MENDES THAME 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

PFL 
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A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflíta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27090-7 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

"Não fa z sentido proibir, simplesmente, o trabalho em ati
vidades insalubres ou perigosas. Inúmeros produtos, indispen
sáveis à continuidade da vida social dele derivam . É justo, 
contudo, assegurar na Carta Magna o direito à percepção de 
remuneração adicional que compense o risco do trabalhador. 
Cabe lembrar que essa é a garantia mínima a todos assegurada . 
Garantias adicionais necessárias em cada caso específico , de
vem ser objeto, a nosso ver , de negoc i ação colet iva . 

ES27091-5 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

O direito à recusa ao trabalho na ausência de controle 
adequado de risco lançaria na incerteza a continuidade de se
tores inteiras, essenciais à comunidade. Optou-se, portanto, 
por ordenar a adoção obrigatória de medidas que reduzam o 
risco em cada atividade. Algumas haverá, é certo que mante
rão margens elevadas de risco. No entanto, nem por isso per
derão sua necessidade, como é o caso evidente de determinadas 
atividades hospitalares. 

ES27092- 3 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

Por razões de harmonização de texto e de técnica legis
lativa, concluímos pela re j eição da Emenda . 

ES27093-1 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

O texto do Substitutivo resguarda o trabalhador da de
missão ímotívada e sem justa causa. Deixa, contudo , à lei or
dinária a especificação dos diversos casos de motivos que 
justifiquem a demissão, bem como a abrangência da justa cau
sa. Cremos que o caso dos trabalhadores acidentados no traba
lho ou atingidos por doenças profissionais deva ser regula
mentado nesse instrumento legal. 

ES27094-0 MENDES THAME 
********* PARECER ********* 

Na perspectiva adotada pelo Relat or segundo 
consensual, a área de "traba l ho" , embora correlata, 
i ncluí no campo de ação da Seguridade Soc i al . 

ES27095-8 MENDES THAME 
********* PARECER ********* 

PFL 

critério 
não se 

PFL 

Pela rejeição , de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

ES27096-6 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* _ 

A Emenda, proposta pelo ilustre Sonstítuínte, conflíta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27097-4 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

Considerados os interesses de defesa ambiental e os ter
mos das disposições sobre a matéria constantes do Substituti
vo, concluímos pela rejeição da Emenda. 
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ES27098-2 MENDES THAME 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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Visa a substituir no ítem V do artigo 19 do Substitu
tivo do Relator, a expressão "ação popu l ar" por "ação popular 
civil e penal". Não consideramos justi f icável a adjeti vação 
proposta, nem a inclusão de um parágrafo ao artigo 24, tendo 
em vista que suprimimos o seu parágrafo único. 

ES27099-1 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pe la rejeição. 

ES27100-8 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A garantia da proteção legal do salário, bem como, a ca
racterização como crime a sua retenção dolosa, é, a nosso 
ver, de todo necessário constar do texto constitucional, uma 
vez que já se constitue num princípio universalmente i nsti
tuído, no sentido não somente de preservar um direito que re
presenta o alicerce da manutenção do trabalhador e de sua fa
mília , mas, também, de resguardá-la contra os riscos daquela 
retenção por parte de certas empresas que dela se benefi
ciam, a título de aufer i rem lucros. 

Assim , opinamos pe l a rejeição da presente emenda . 

ES27101-6 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27102-4 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27103-2 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitut i vo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES27104-1 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ********* 

É dever do Estado propiciar ao menor de14 anos condições 
satisfatórias a fim de dedicar-se ao que é próprio de sua 
idade. Se lhe for permitido trabalhar, sem qua lquer ressalva, 
estar-se- ia criando dificuldades para que êle possa estudar. 
Por questão de coerência, não pode o Estado, de um l ado 
obrigar os país a mandarem a criança frequentar a escola até 
os 14 anos e, de outro, deixar que a mesma trabalhe an t es de 
completá-los. Fala-se tanto, atualmente , em menor abandonado, 
menor delinquente e menor analfabeto ou sem escola para poder 
estudar. entretanto, deve-se fazer uma opção . Nós a fizemos 
no sent ido de que , pelo menos do ponto de vista constitucio
nal, o Estado venha a proteger a infância na sua plenitude . 
Nesse sentido, a fim de resguardar as peculiaridades próprias 
da infância e da adolescência, optamos por alterar a redação 
do presente inciso adi tando-se a ele a expressão "salvo na 
condição de aprendiz" na forma do substitutivo. 

. I 
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Pre tende a Emenda a supressão do art . 58 das Disposições 
Transitórias, o qual prevê a realização de plebiscito nos an
tigos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro para que as res -
pectivas populações se manifestem sobre a fusão das duas uni
dades. 

Trata-se de providência impertinente na atual conjuntura e 
que poderá, conforme o resultado da consulta popular , restar 
inútil e dispendiosa para os cofres públicos. 

Pela aprovação da Emenda. 

ES27106-7 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 
3o . , do ar ti go 9o., do Substitutivo, a expressão "se profisi
onal " , para dar maior clareza, não dando ensejo à interpreta
ção de que não haverá contribuição sindical para o caso de 
entidade de empregadores , profissionais liberais, etc. Pro
põe, também, uma referência ao custeio do s i stema confedera
tivo . 

A proposta tem inteira procedência. 
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES27107-5 EDME TAVARES PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende reincorporar ao Substitutivo 
dispositivo que trata de direitos e vantagens dos funcioná
rios públicos admitidos até 23 de janeiro de 1967 . 

Trata- se de medida que visa a previlegiar situações defi
nitivamente constituídas, não se podendo fazer retroagir a 
legislação anterior à própria Constituição vigente. 

Pela rejeição. 

ES27108-3 HUMBERTO LUCENA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda alterar a 
artigo 216 do Substitutivo . 

redação do inciso II do 

Entendemos que os parâmetros 
previstos no artigo 213 , devem 
Complementar. 

para a entrega dos recursos 
ser especificados em Lei 

Pela rejeição. 

ES27109-1 HUMBERTO LUCENA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, apensa, ao lado de outras, defende a troca do 
quorum de dois terços para o de maioria absoluta, nas delibe
rações do Senado para estabelecer alíquotas do ICMs . 

Em princípio , procede a argumentação dos autores, no 
sentido de que a maioria absoluta é a norma para que o Senado 
decida sobre assuntos de interesse dos Estados. 

Ocorre que a fixação de alíquotas de imposto estadual, 
pela União, constitu i violação ao princípio federativo da au
tonomia da pessoa tr i butante. Na verdade, a União sequer de -
veria i nterferir . Da í ser adm i ssível que seja exigido um quo
r um realmente bem superior à maioria absoluta , podendo-se até 
defender a unanimidade do Senado para justificar sua interfe
rência em imposto estadual. 

ES27110-5 . HUMBERTO LUCENA 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta suprimir o item II do 3o . do 
do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) 
da não-incidência do IPI os produtos industrializados 
nados ao exterior. 

A presente Emenda, contudo, contraria o sistema 
r io nacional adotado atualmente pelos Constituintes . 
Pela rejeição. 

ES27111-3 LOURIVAL BAPTISTA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

art.207 
tirando 
desti-

tributá-

PFL 

Após os devidos estudos, somos pelo não acolhimento da 
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proposição. 
Rejeitada, nos termos do Substitutivo . 

ES27112-1 HUMBERTO LUCENA 
********* PARECER ********* 

PFL 
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A emenda do nobre Constituinte modifica o 5o. , do art. 
220, e que visa a regionalização dos dispêndios públicos bem 
como na razão inversa da renda per-capta. 

O conteúdo da emenda, em confronto com o do 
substitutivo, não se coaduna com a sistemática que orienta o 
Sistema de Planos e Orçamentos. Entendemos que o dispositivo 
proposto pelo eminente autor da emenda tornaria o critério 
muito r ígido e que a Constitui ção deva estabelecer 
princípios . 

Pela Rejeição. 
-------------------------------------------~------------ -----------------------

ES27113-0 HUMBERTO LUCENA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o i lustre Constitu i nte com a presente emenda fa
zer com que todas as diretrizes, obetivos e metas estabeleci
das no plano plurianual sejam estabelecidas de forma regiona
lizada. Ocorre que podem existir diretrizes, objetivos e me
tas que por sua própria natureza não podem ser regionalizados 
ou não devem ser para não levar a inferências distorcidas, 
como por exemplo as relativas ao funcionamento do Poder Le
gislativo , às ações de fiscalização , às de segurança nacio
nal, às rela t ivas à pessoal da administração direta ( concen
tradas , a nível União , na Capital Federal), às que dizem res 
peito a projetos específicos ou próprios de um determinado 
local apenas , etc. Assim , entendemos que a expressão " quando 
couber" que o nobre Contituinte pretende suprimir é na reali
dade, além de salutar, indispensável. Pela rejeição. 

ES27114-8 CÉSAR CALS NETO PDS 
***** ** ** PARECER ***** **** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES27115-6 CÉSAR CALS NETO 
** ** ***** PARECER ********* 

A proposta contribui para o 
sociais do texto, devendo 
Substitutivo. 

Pela aprovação . 

ES27116-4 CÉSAR CALS NETO 
*** ****** PARECER ***** **** 

aprimoramento 
ser aprovada, 

dos 
na 

PDS 

objetivos 
forma do 

PDS 

A participação dos trabalhadores na gestão das empresas 
tem o verdadeiro significado da integração do capital e do 
trabalho. Traduz, portanto, relevante conquista dos trabalha
dores que, também participando dos lucros, permitirá que se 
cumpra a verdadeira função social da empresa . 

ES27117-2 HÉLIO DUQUE PMDB 
*** ** **** PARECER ** ******* 

A restrição proposta, a l ém de impedir mais grau de concor
rência nos mercados, dificultaria o processo de inovação no 
comércio , extremamente dinâmico no segmento varejista. 

Pela rejeição. 

.ES27118-1 HÉLIO DUQUE PMDB 
**** ***** PARECER ** ******* 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art . 6o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

A modificação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispos i t i vo que deve ser objeto de legislação ordinária e, 
deste modo, aperfeiçoar a técnica legislativa . 

Pela aprovação. 
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A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do nosso 
Substitutivo . 

Pela aprovação . 

ES27120- 2 HÉLIO DUQUE PMDB 
******* ** PARECER ***** **** 

É proposta aqui a supressão do parágrafo 5o . , do art . 
9o, do Substitutivo , porque ele admite o pluralismo sindical. 

O que se pretende é, pois , o resguardo da unicidade sin
dical. 

Entretanto, optamos pela pluralidade s i ndical, como for
ma mais condizente com a autonomia e a democratização , no cam
po da organização s i ndical. 

Somos pela rejeição . 

ES27121-1 HÉLIO DUQU E PMDB 
***** **** PARECER *** ****** 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto . Verifica
mos que a tendê ncia dos Constitu i ntes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem . 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil. 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade . A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir at i vidades 
que não apresentam os conhecidos efeitos. nocivos dessa práti
ca . Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bí-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o _ 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resgu~rdar os interes
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação, remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos. 

ES27122-9 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do item II do Art. 63 das Dispo
sições Transitórias , que trata da concessão de incentivos a 
Regiões de Desenvolvimento . 
Pela aprovação , nos termos do Substitut i vo . 

ES27123-7 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte , a supressão do artigo 66 
das Disposições Transitórias , que prevê, nos 12 meses seguin
tes ao da promulgação da nova Constituição, a reavaliação de 
todos os incentivos fiscais de natureza setor i al em vigor , 
para confirmá-los expressamente por lei. 

Trata-se de pr eceptivo de altíss i ma relevânc i a, e que 
deve ser mantido, até porque o artigo 206 consagra o princ í 
pio da avaliação de d i sposição legal que conceda insenção ou 
outro benefício fiscal, ressalvados os concedidos por prazo 
certo e sob condição. 

Pela re j eição. 

ES27124-5 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER **** ** *** 

Propõe, o ilustre Constituinte , a supressão do 1o. do 
artigo 54 das Disposições Transitórias, que prevê a manuten
ção dos incentivos fiscais concedidos pelo Decreto-lei no. 
288, de 28 de fevereiro de 1967, que instituiu a Zona Franca 
de Manaus . Entende, o eminente Constituinte que, estando já 
consolidada a Zona Franca de Manaus como polo de desenvolv i 
mento , não mais se just i fica •a manutenção de benefícios fis
ca is que i mponham sacrif í cios aos Es t ados , alguns muito ma i s 
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ES27124-S ANTÔNIO BRITTO PMDB 

pobres do que os da região beneficiada". 
A experiência vitoriosa da Zona Franca, justifica, a 

nosso ver , a manutenção dos incentivos com os quais foi cria
da . 

Pe l a reje i ção . 

ES27125-3 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Si stematização adotou orientação que não 
pode conv i ver com os principias seguidos pela emenda . 

Pela rejeição. 

ES27126-1 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
***** **** PARECER ** ******* 

A i nclusa emenda , ao lado de outras , quer suprimir a ex
pressão "em estabelecimento de contribuinte" , na disposição 
que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de merca
doria importada do exterior ". Justifica que a emenda possibi
litaria a cobrança do imposto por ocasião do desembaraço adu
aneiro, como vem sendo feito há anos. Nova versão do Projet o 
acolhe a pretensão. 

Pela aprovação . 

ES27127-0 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER *** **** ** 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tribu
tário atualmente adotado pelos Constituintes . 
Pela rejeição. 

-------------------------------------------------------------------------------0. 

ES27128-8 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A imunidade recíproca e sua extensão às autarquias e 
fundações instituidas ou mantidas pelo poder público, 
obed~cem a princípios d i stintos e é autoaplicável , no texto do 
Subs t itut ivo. Já a imunidade relativa aos partidos polít i cos, 
inclusive suas f undações, às entidades sindicais de 
trabalhadores e das instituições de educação e de assistência 
social sem fins lucrativos abrange um universo de entidades e 
de atividades cujas limitações, para efeito de gozo da 
imunidade, devem ser definidas em lei complementar . É, pois , 
incoveniente reunir as duas categorias de entidades num 
único ítem, tal como proposto. 

Pela Rejeição. 

ES27129- 6 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Trata a emenda da supressão da expressão " e ao item III 
do art . 210 ", constante no item I do 10 . do art. 22 das 
Dispos i ções , Transitór i as do Substitutivo do Projeto de Cons
tituição . Entende o autor que a vigência do imposto sobre 
vendas a varejo, a partir da promulgação da Constituição, é 
inviável , porquanto sua implementação depende de leis comple
mentares . 

---------------------------------------------------------.---------------------
ES27130-0 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Esta, mais duas outras Emendas, sugerem nova redação 
para o 2o. do artigo 199, de modo a garantir que a receita 
oriunda do imposto federal (que substituir o estadual 
idênt i co ) seja sempre igual ou maior que a arrecadada na 
vigência do imposto substitu ído . Com tal ex1gencia, os 
Estados receberiam pelo menos metade da receita que o imposto 
substituído proporcionava, já que o Substitutivo determina 
que o novo imposto seja partilhado com os Estados à base de 
50% . 

O temor dos Autores é que a União fixe alíquota 
ba ixí ssima , até mesmo alíquota zero , para o imposto 
insti t uido com base na competênc i a residual, resultando uma 
participação também baixa para os Estados, ou mesmo 
participação nenhuma. 
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A justificação acima parece mais um argumento 
"ad terrorem" . Difícil admitir tal procedimento por parte da 
maioria absoluta da Câmara e do Senado, este formado por 
representantes dos Estados . O quorum qualificado funciona 
como controle efetivo da boa aplicação do dispositivo 
constitucional , não sendo de esperar-se, nunca, seja o mesmo 
utilizado para inviabilizar sua própria ~plicação. 

Todavia, estamos optando pela eliminação da competência 
residual dos Estados, dando-lhes partilha no imposto que a 
União vier a decretar - o que de certo modo corresponde ao 
objetivo da Emenda . 

Pela aprovação parcial .· 

ES27131-8 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
****** ** * PARECER ** ***** ** 

Cconcordamos com o ilustre Autor da Emenda, no sentido 
de que a redação e parte do conteúdo do art . 202 devem ser 
modif i cados, sobretudo no que tange aos seus itens II e III 
e ao seu parágrafo único. A nova redação, contudo, deverá le
var em conta as sugestões apresentadas em outras emendas 
também procedentes . 

ES27132-6 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
******* ** PARECER **** *** ** 

As 7 emendas inclusas querem alterar a redação do 3o. 
do art . 209, referente à incidência do Imposto sobre Trans
missão "Causa Mortis" e Doação , previsto para os Estados e o 
Distrito Federal . Justificam que a redação que propõem dará 
maior clareza ao texto e suprirá omissão de que se ressente o 
Projeto, da hipótese de o doador ser domiciliado no exterior. 

A falha demonstra que talvez fosse mais adequado transfe
rir à lei complementar, ou ao Código Tributário Nacional, a 
definição do Estado a que compet irá o imposto nas diversas 
situações poss í veis. 

As emendas realmente aperfeiçoam o texto do Projeto, me
recendo acolhimento se o assunto for mantido no Projeto. 

Pela aprovação. 

ES27133-4 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
***** **** PARECER **** ***** 

13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, re
ivindicam a supressão da letra "c" do ítem II do parágrafo 8. 
do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual 
confere imunidade do ICMS ao transporte urbano .de passagei
ros, nas áreas metropolitanas e micro-regiões. Justificam que 
seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a 
isenção é inadmissível, imoral e prejudicial ao interesse pú
blico , pois o transporte de passageiros é atividade altamente 
lucrat iva e monopolizada pela iniciativa privada; que a isen
ção, fruto do "lo~by" de empresas de ônibus, representa um 
rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imu
nidade representa um custo elevado para os Estados e Munic í 
pios , que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para os 
transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse 
da administração local; que compete ao Governo do Município 
ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fi
xando-lhes a tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança 
do imposto; que não haverá tributação excessiva, pois quem 
decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifi
ca a preocupação do legislador constituinte com o custo dos 
transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos 
Estados, pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos 
transportes urbanos de passageiros de baixa renda; que a imu
nidade ampla atinge taxis, onibus executivo, transportes es
colares e outras formas elitistas. 
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência 
contestada. 

Pela aprovação. 
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Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguar dados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicial a serem estatizados. 

Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, ~ois ine
xiste direito adquirido por parte daqueles que, à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva servent ia . 

A medida, além disso, adiaria por l ongo período de tempo 
os efeitos da estatização. 

Pela rejeição . 

ES27135-1 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitut ivo . Pe
lo contrário, a f il osofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projet o . 

Pela rejeição . 

ES27136-9 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

O dispositivo que a Emenda pretende suprimir é decorren
te de remissão contida no art . 140. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES27137-7 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27138-5 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, confli ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27139-3 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda se assenta em razões judiciosas e irrespondí
veis, sendo indiscutível, pois, a sua pertinência. 

Pela aprovação . 

ES27140-7 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES27141-5 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES27142-3 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ****** *** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27143-1 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Salário é tudo que o empregado ganha do empregador, seja 
em dinheiro, pago em quantia fixo ou variável, por mês, quin
zena, semana, dia ou hora, , ou indiretamente, através de ha
bitação, vestuário e outras pretações a êle fornecidas, isto 
é, em d inhe iro, mas de valor econômico definido. É uma contra 
prestação do serviço efetuado pelo empregado. 

A pretenção ao salário se constitui num principio univer
salmente instituído, no sentido não somente de garantir um 
direito que representa o al.icerce da manutenção do trabalha
dor e de sua família, mas também, de resguardá-lo contra os 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMAT IZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES27143-1 JOVANNI MASINI 

PÁG : 0897 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

riscos de sua retenção por parte de certas empresas que dela 
se beneficiam , a título de auferirem lucros. Tal procedimen
to, além de ser irregular, acarreta sérios transtornos no 
sustento do trabalhador, inclusive em assunto de suas despe
sas , face a incidência de juros de débitos contra í dos através 
de empréstimos. 

A qualificação desse procedimento como crime, não se fará 
de modo ind i scr i minado . A Le i, consubstanciada no próprio di
reito, se resguardará em não ser arbitrária, mas , tão somente 
em se fazer aplicar as empresas faltosas que agirem por má 
fé . Assim sendo, opinamos pela rejeição da presente Emenda, 
de vez que a sua pretenção não condiz, cabalmente , com o tex
to do Projeto . 

ES27144-0 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda acrescentar parágrafo único ao Art . 201, 
pelo qual se estabelecem limitações à instituição das cont ri
bu i ções sociais. 

Ta i s contribuições se revestem de característ i cas espe
ciais, destinando-se a atender a necessidades sociais as mais 
diversas , o que justifica o tratamento próprio que lhes tem 
sido dado pelo nosso direito constitucional, acentuando o seu 
caráter parafiscal. 

Assim , entendemos que a criação das contribuições sociais 
deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III do Art . 
202, aplicando-se, todavia , critérios análogos aos estabele
cidos no Art. 199 para a instituição de outras fontes desti
nadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade so
cial , conforme prevê o 2. do Art . 259. 

Em face do exposto , somos pela aprovação parcial da Emen-
da. 

Pela aprovação parcial . 

ES27145-8 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda inclusa, ao lado de outras , suprime a parte fi
na l do 4o. do art . 209 do Projeto, referente ao ICMS : "A i
senção ou não-incidência , salvo determinação em contrário da 
legislação , não implicará crédito de imposto para compensação 
daquele devido nas operações ou prestações seguintes" . 

Nova versão do Projeto mantém essa recusa de crédito 
mas reconhece a anulação do crédito relativo a operações an
teriores, atendendo em parte a emenda. 

Aprovada parcialmente. 

ES27146-6 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de matéria espec ífi ca de lei ordinária. Não de
ve, portanto, ser regulada em norma constitucional . 

Pela rejeição . 

ES27147-4 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que , no entender de muitos , é uma forma de exploração 
do homem pelo homem . 

No entanto, as peculiaridades da real i dade brasile ira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo , tratadas sob 
um único perfil. 

Por outro lado , a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa prát i 
ca . Assim , entendemos ~ue a nova Constitu ição não deva proi
bí-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de- obra permanente , no sentido de resguardar os interes-
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Por isso, optamos pela eliminação da vedação, remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos. 

ES27148-2 JOVANNI MASINI PMDB 
******** * PARECER *** ****** 

Pretende a Emenda sejam exluídas do art. 201 a palavra 
"exclusivamente" e a frase" .. . como instrumento de sua atua-
ção nas respectivas áreas . . . " 

O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequa
damente o sentido do art . 201, limitando o seu alcance às á
reas de atuação de Un i ão especificadas no Cap í tulo II do Tí
tulo IV e, consequentemente, preservando as áreas de atuação 
das demais esferas de Governo. 

Declara-se na justificação da Emenda que o art. 201, como 
está redigido , inviabiliza os serviços previdenciários dos 
Estados e Municípios . Com a inclusão do parágrafo único ao 
art. 201 do Substitutivo, fica explicitado que essas entida
des políticas poderão prestar serviços previdenciários a seus 
servidores. 

Pela aprovação parcial. 

ES27149-1 IRMA PASSONI PT 
*** **** ** PARECER ********* 

A Emenda pretende alterar a redação do parágrafo 33 do 
artigo 6o., que dispõe sobre a propriedade privada. Em que 
pese a louvável intenção do nobre Constituinte, a redação o
ferecida pelo Substitutivo reflete a opinião dominante na Co
missão de Sistematização, razão porque votamos pela rejeição . 

ES27150- 4 IRMA PASSONI PT 
**** ** *** PARECER **** ***** 

A duração diária do trabalho não superior a 8 (oito) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas . 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas, seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos , sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequada à legislação ordinária. 

As formas modernas de produção demonstram uma tendência 
acentuada em reduzir progressivamente a jornada de trabalho. 

Segundo levantamento da OIT, poucas nações mantém tal 
limite legal, não se observando, tampouco, diferença signifi
cativa a esse respeito, entre países desenvolvidos ou não. 

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país, mas, pelo de
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vir 
a ser a solução ideal. Ressalte-se, por oportuno, que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito) horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas. 

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,des
de que compensatórias a nível de remuneração. Esse , aliás, é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do traba
lho, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida. 

Assim, considerando que o Congresso Nacional,sempre sen
sível às reinvindicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do país, poderá, com maior flexibilidade,discipli-
nar essa controversa questão, optamos por manter apenas 
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a limitação de duração diária de trabalho em 8 (oito) horas , 
no máximo . 

ES27151-2 IRMA PASSONI PT 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor excluir os analfabetos da relação dos 
inelegíveis. 

O Substitutivo oferece aos analfabetos o direito de alis 
tamento e voto, facultat i vamente. 

Negar- l hes o direito de eleg i bilidade não significa pre
conceito contra essa categoria de bras i leiros . 

Pela rejeição . 

ES27152-1 IRMA PASSONI PT 
********* PARECER **** ***** 

Pretende o autor excluir os analfabetos da f acultativida
de do alistamento e voto . 

Entendemos que a obrigatoriedade não deve atingi r essas 
pessoas . Não há de nossa parte qualquer preconceito nem res
trição contra essa categoria de brasileiros. 

Pela rejeição. 

ES27153-9 IRMA PASSONI PT 
********* PARECER ********* 

A nosso ver, o texto constitucional deve assegurar ao 
trabalhador salár io mínimo que satisfaça suas necessidades 
bás i cas e as de sua família . 

No que se refere à enumeração das necessidades, é sabido 
que o que se entende por básico varia com o tempo. Há consen
so, é certo, no que se refere à alimentação e moradia , por 
exemplo. O grau de necessidade de outros aspectos da vida in
di vidual para uma existência digna é objeto de debate . A ten
dência previs í vel , contudo, é o progressivo crescimento do 
número de necessidades consideradas básicas a par do desen
volvimento sócio-econômico do país. 

Nesse caso , a inclusão da enumeração proposta , por mais 
exaustiva que pareça , deixará, a futura Constituição, em de
fazagem permanente em relação à realidade sujeitando-a a 
constantes e desnecessárias alterações . 

ES27154-7 IRMA PASSONI PT 
********* PARECER ** *** **** 

A Emenda modifica a redação do 2o. do Art. 237, sem 
alterar o conteúdo da mesmo nem melhorar a técnica legislati
va . 

Deve, portanto, ser rejeitada. 

ES27155-5 IRMA PASSONI 
********* PARECER ** ******* 

O autor do projeto propõe a supressão dos lim i tes 
e 53 anos de idade para concessão da aposentadoria por 
de serviço . 

PT 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação . 

ES27156-3 ALMIR GABRIEL PT 
****** ** * PARECER ********* 

de 48 
tempo 

O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dis
positivo em pauta, com teor diferente ao da proposta, faz com 
que , por coerência , sejamos pela rejeição desta emenda. 

ES27157-1 IRMA PASSONI 
********* PARECER ********* 

Procedente am parte. 

PT 

Alguns aspectos abordados e sugeridos nos dispositivos 
merecem acolhimento . 

O relator haverá de incorporá-los nos termos que lhe pa
recer em mais apropriados . 

Pela ap r ovação pa r c i al . 
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Consideramos com base nas ponderações dos ilustres Consti
tuintes não caber no texto constitucional a definição da du
ração da licença remunerada da gestante. 

Somos da opinião que a Constituição deva garantir apenas o 
direito à licença gestante , por ser fundamental para a repro
dução da sociedade , sem prejuízo do emprego e do salário. 

A definição do período de duração da licença deve, a nosso 
ver , ser objeto de legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES27159-8 IRMA PASSONI PT 
********* PARECER ********* 

A superação dos preconceitos de raça e cor são obje
tivos fundamentais do Estado, e estão também consagrados no 
princípio da igualdade de todos perante a lei. Serão, assim, 
consequentes a construção de uma grande Nação na igua4dade 
sem distinção de sexo, e a fundamentação das relações inter
nacionais do Brasil inclusive no repúdio ao racismo. Pelare
jeição. 

ES27160-1 IRMA PASSONI PT 
********* PARECER ********* 

Visa a acrescentar, ao art. 300 , a ex1gencia de período 
de licença de trabalho para o adotante. 

Pela rejeição. 

ES27161 - 0 IRMA PASSONI PT 
********* PARECER ********* 

Acolhida no mérito , nos termos do Substitutivo do " 
Relator . Trata-se de disposição que obteve o apoio 
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a 
apreciação . 

ES27162-8 IRMA PASSONI PT 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido 
para a concessão da aposentadoria por velhice dos trabalhado
res. 

A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a 
média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas 
últimas décaadas, como se pode comprovar por recentes dados 
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto. 

Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfren
tadas pelo nosso País, consideramos inviável a diminuição de 
idade para a concessão "da aposentadoria por velhice . 

Pela rejeição . 

ES27163-6 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

Após os devidos estudos, somos pelo não acolhimento da 
proposição . 

Rejeitada, nos termos do Substitutivo. 

ES27164-4 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES27165-2 MIRO TEIXEIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES27166-1 RAUL FERRAZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva a inserção de matéria típica de leg i s-
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ES27167-9 RAUL FERRAZ 
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A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES27168-7 RAUL FERRAZ PMDB 
********* PARECER *** ****** 

O Substitutivo atende à op1n1ao majoritária da Comissão 
de Sistematização, contrária ao acolhimento da Emenda. Pela 
rejeição . 

ES27169-5 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ******** * 

Pela rejeição, tendo em vista que a propositura colide 
com a orientação adotada pelo Substitutivo do Relator, quanto 
à disciplina da matéria . 

ES27170-9 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda está parcialmente atendida com a nova redação 
apresentada no Substitutivo no dispositivo referente a 
desporto. 

Pela aprovação parcial. 

ES27171-7 MAX ROSENMANN 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

A defesa dos interesses coletivos e difusos traduz uma 
absorção das aspirações modernas. 

A chancela constitucional certamente reforçará a valida
de e eficácia, além da legitimidade que lhe confere. 

Pela rejeição. 

ES27172-5 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda substituir o art. 261 por outro que dá 
ao Poder Público a competência de organizar e tutelar a saúde 
Pública e, no seu parágrafo único, propõe que o atendimento 
médico, hospitalar, farmacêutico e odontológico seja exercido 
pela iniciativa privada e supletivamente pelo Poder Público. 
Suprime ainda os art. 262 e 263. 

A justificação baseia-se no fato de o Poder Público cui
dar dos serviços "uti universi" e a iniciativa privada cuidar 
dos serviços "uti singuli", atuando Estado na sua regulamen
tação e controle. 

Está garantida, no texto, a liberdade da iniciativa pri
vada na área de saúde. 

O relator considera supletiva a iniciativa privada no 
setor saúde e não o inverso, isto é, o poder público ser su
pletivo. 

Pela rejeição. 

ES27173-3 MAX ROSENMANN PMDB 
****** *** PARECER ********* 

O Projeto de Constituição não impede o estabelecimento, 
no Brasil, de empresas de capital estrangeiro. O conceito de 
empresa nacional, conforme estebelecido no Substitutivo do 
Relator, decorre do princípio de soberania, não se justifi
cando que formas de tratamento favorecido, que muitas vezes 
envolvem um custo para toda a sociedade, sejam estendidas a 
empresas estrangeiras. Parece correto que tal tratamento seja 
dirigido apenas a empresas cujo controle esteja em mãos de 
residentes no País. Daí a importância de se definir empresa 
nacional a nível da Constituição. 
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ES27174-1 MAX ROSENMANN 
********* PARECER ****** *** 
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O ilustre Constituinte pretende supr1m1r, do artigo 263 
do substitutivo do Relator, a expressão "e Saúde Ocupacional" 
argumentando que "o Sistema Nacional único de Saúde tem como 
alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde 
Ocupacional é o Trabalhador". 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conce i tos de pessoa e trabalhador , pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único de Saúde . 

Por estar · consignado no artigo 7o., ítem XVII como di 
reito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado, no caso, através do Sistema único de 
Saúde. 

Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vários ministérios . 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto, da OIT e OMS, reunido em Genebra, 
no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de 
ações que envolvem a saúde, a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um anglicismo, portanto , mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupacional" não é anglo-saxónica, mas, sim, la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a Saúde Ocupa
cional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção : 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos traba
lhadores pelas· condições do seu trabalho; 

3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho. 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do trabalhador , por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morbígenos. De
preende-se, que a segurança do trabalho é uma· condição pre
ventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patologia . A engenharia de Segu
rança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela sua 
ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disci
plina auxiliar, dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a pre
servação da integridade física e mental da pessoa que traba
lha, junto à medicina do trabalho, promovendo, protegendo e 
recuperando a saúde. 

Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na área de Segurança do Trabalho", . apenas 
reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou. negocia
da, pois é o mais fundamental dos direitos e dos bens do ser 
humano, portanto, as condições de segurança e higiene que 
garantem a saúde , também não podem ser suscetíveis de qual
quer negociação. 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigilância epidemiológica integrem a rede básica de saú
de , mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública, assim considerada pela OMS. 
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ES27175-0 MAX ROSENMANN 
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A Emenda não oferece aperfe i çoamento ao Substitutivo . Pe
lo contrário , a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto . 

Pela rejeição . 

ES27176-8 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo do Relator não impede o estabelecimento , 
no País, de emp resas de capital estrangeiro. O conceito de 
emp resa nacional decorre do pr i ncípio de soberania, não se 
justificando, que formas de t r atamento favorecido, que mui t as 
vezes envolvem um custo para toda a sociedade, sejam estendi
das a empresas estrangeiras . Parece correto que tal tratamen
to seja dirigido apenas a empresas cujo controle esteja em 
mãos de residentes no País . 

Eventuais dificuldades em garantir caráter permanente, 
exclusivo e incondicional ao controle decisór io e de capital 
votante não justificam a eliminação desses objetivos. 

Pela rejeição. 

ES27177-6 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ******* ** 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r , do artigo 263 
do substitutivo do Relator , a expressão "e Saúde Ocupacional" 
argumentando que "o Sistema Nacional único de Saúde tem como 
alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde 
Ocupacional é o Trabalhador". 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único de Saúde. 

Por estar consignado no artigo 7o . , ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde , Higiene e Segurança do Tra
balho , necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado , no caso , através do Sistema único de 
Saúde. 

Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério, a i nda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vários ministérios . 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto, da OIT e OMS , reunido em Genebra, 
no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de 
ações que envolvem a saúde , a higiene e a segurança do traba
lho . Não é um anglicismo, portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupacional" não é anglo-sax6nica , mas , sim, la
tina. 

O próprio com i tê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, estabeleceu os segu i ntes objetivos para a Saúde Ocupa
cional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção : 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções ; 

2 - preven i r todo o prejuízo causado à saúde dos traba- . 
lhadores pelas condições do seu trabalho; 

3 - proteger os trabalhadores , em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde ; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho. 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se r esguardar a saúde do homem , do trabalhador, por 
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reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morbígenos. De
preende-se, que a segurança do trabalho é uma condição pre
ventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patologia . A engenharia de Segu
rança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela sua 
ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disci
plina auxiliar, dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Trabalho , a toxicologia, a ergonomia, etc., com vistas a pre
servação da integridade física e mental da pessoa que traba
lha , junto à medicina do trabalho, promovendo, protegendo e 
recuperando a saúde. 

Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na área de Segurança do Trabalho", apenas 
reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negocia
da, pois é o mais fundamental dos direitos e dos bens do ser 
humano, portanto, as condições de segurança e higiene que 
garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qual
quer negociação . 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigilância epidemiológica integrem a rede básica de saú
de , mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública , assim considerada pela OMS . 

Somos, pois, pela rejeição da emenda. 

ES27178-4 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

As terras ocupadas pelos índios, após sua demarcação, 
constituem bens inalienáveis e imprescritíveis da União. 

O lo. do art. 302 dispõe: "Os atos que envolvam inte
resses das comunidades indígenas terão a participação obriga
tória de órgão federal próprio e do Ministério PúbJico, sob 
pena de nulidade". 

Por fim, todo o Capítulo VIII do novo Projeto de Consti
tuição, constitui avanço soctal dos direitos indígenas no 
Brasil, não deixando margem a interpretações jurídicas dúbias 
sobre a defesa desses direitos, os quais poderão ser 
defendidos também pelos próprios índios, suas comunidades e 
organizações, na forma do art. 304. 

É interessante salientar que, pelo 2o. do Art. 302 , a 
exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode 
ser efetuada com autorização do Congresso Nacional. 

ES27179-2 

Pelo exposto, deixou de ser aceita a emenda. 
Pela rejeição. 

SIGMARINGA SEIXAS 
******* ** PARECER ********* 

PMDB 

Pela rejeição. A propositura do autor da Emenda colide com 
a orientação adotada pelo Substitutivo do relator, tendo em 
vista que o Distrito Federal possui peculiarfdades que o di
ferenciam dos Estados e dos Municípios. 

ES27180-6 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
******** * PARECER ******** * 

Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a maté
ria, objeto da presente emenda, conflita com a sistemática 
geral adotada para a elaboração do Substitutivo. 

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES27181-4 ROBERTO D ÁVILA PDT 
***** **** PARECER ********* 

Visa a presente emenda a alterar o 2o. do Artigo 293 
do Substitutivo. 

Busca o relator obter de todas as negociações uma forma 
de texto constitucional que reflita, no seu mérito, a média, 
ou o consenso das opiniões a ele apresentadas. No cômputo ge
ral dessas renegoçiações eis que surge a forma e o conteúdo a 
ser apresentado no substitutivo a ser divulgado. Essa forma, 
no entanto, obriga o Relator a propor a rejeição da presente 
emenda . 
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Propõe o autor nova r edação ao 2o. do artigo 291 , pela 
qual ressalva a classificação de espetáculos por faixa etá
ria . 

Ao adotar nova redação para a matéria , entende o Rela
tor aprova r parcia l mente , no mérito a presente Emenda . 

ES27183-1 HUMBERTO LUCENA PMDB 
********* PARECER ********* 

A fórmula proposta pela Emenda aperfeiçoa o texto , razão 
pela qual aproveitamos a mesma redação dada ao art . 24 do no
vo Substitutivo que oferecemos. 

Pela aprovação na f orma do Sublstitutivo. 
- -- - -------- - --- ------------------------------- -------~---- - ----- --------------

ES27184-9 ROBERTO D ÁVILA PDT 
****** *** PARECER ********* 

Desnecessária a i nclusão no texto , pois o Congresso defi
nirá oportunamente a proteção necessária aos segmentos estra
tégicos para País . 

Pela rejeição . 

ES27185-7 GIL CÉSAR PMDB 
********* PARECER *** ****** 

As questões referentes à avaliação do desempenho do ór
gãos da adm i nistração pública contituem matéria de natureza 
não-constitucional. 

Pela rejeição . 

ES27186-5 GIL CÉSAR PMDB 
*** **** ** PARECER ********* 

Pela rejeição, por ser desnecessário o acréscimo da pro
positura . 

ES27187-3 GIL CÉSAR PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção , tendo em vista que a matéria es t á adequa
damente di sc i plinada no novo Substitutivo do Relator. 

ES27188-1 GIL CÉSAR PMDB 
****** *** PARECER ******* ** 

Pretende , a Emenda, transferir de competência dos Estados 
e do Distrito Federal para a União o Imposto sobre Mi nerais. 

Assim, esta Emenda traria desequilíbrio ao sistema tribu
tário nacional adotado pelo SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto 
de Constituição) quanto às rece i tas tributárias a serem arre
cadadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal . 
Pela rejeição . 

ES27189-0 SAMIR ACHOA PMDB 
********* PARECER ********* 

Preocupamo-nos tão somente em preceituar as atividades 
de i~termediação e locação de mão-de-obra permanente por se
rem elas as mais prejudiciais aos interesses dos trabalhado
res. Quanto às atividades consideradas temporárias, julgamos 
que devam continuar sendo regidas como estão hoje . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES 27190- 3 EDIVALDO MOTTA PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda comporta desdobramentos jurídicos 
que melhor se coadunam com a leg i slação complemen t ar e ordi
nária , devendo ser objeto de análise em etapa posterior em 
processo legislativo . 

Pela rejeição . 

ES27191-1 JOFRAN FREJAT PFL 
** ******* PARECER ******* ** 

Supressão do dispositivo que fixa o tempo de serviço exi-
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gido para aposentadoria- por-tempo-de-serviço. O autor da 
emenda alega que no Brasil não há i ndicadores de expectat i va 
devida que justifiquem o estabelecimento de parâmetros de 
idade para aposentadoria . 

A nosso ver o autor incorreu em equívoco, porque sua 
emenda deveria ter sido proposta ao dispositivo que trata de 
aposentadoria por velhice . 

Pela rejeição. 

ES27192-0 RONALDO CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a emenda elevar para 30% a participação dos 
Municípios no ICMs . 

Tal elevação quebraria o equilíbrio na distribuição das 
receitas púb l icas prevista no substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES27193-8 RONALDO CARVALHO PMDB 
*** *** *** PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se aumente o percentual das 
transferências federa i s ao Fundo de Participação dos 
Municípios, redundando em aumento global do montante que a 
União há-de entregar, do produto da arrecadação do IR e do 
IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b" . 

São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de 
fazer valer as necessidades financeiras dos Municípios. 

Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o 
quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais já é o 
máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio 
financeiro da própria União. 

Pela rejeição. 

ES27194-6 CÉSAR CALS NETO PDS 
*** ****** PARECER ****** *** 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicial a serem estatizados. 

Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, ~ois ine
xiste direito adquirido por parte daqueles que, à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva serventia. 

A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo 
os efeitos da estatização. 

Pela rejeição . 

ES27195-4 NILSON GIBSON PMDB 
**** ***** PARECER ****** *** 

A Emenda, proposta pelo i lustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27196-2 NILSON GIBSON PMDB 
******* ** PARECER *** *** ** * 

Destacando-se a propos i ção pela virtude da oportunidade, 
nela se reconhece por igual as características ideais da for
mulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse so
cialmente válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda 
com certeza incorpora ao segundo Substitutivo significativa 
contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES27197-1 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB 
******* ** PARECER **** ** *** 

A matéri3 constante da presente emenda, embora os altos 
propósitos dos eminentes Constituintes, conflita com a siste
mática adotada pelo Substitutivo . 

Assim, somos pela rejeição da emenda . 

ES27198-9 DOMINGOS LEONELLI 
*** ** **** PARECER *** *** *** 

A criação de um estatuto da empresa pública é 
t i picamente não- constitucional, devendo ser objeto de 

PMDB 

matér i a 
legis-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS AP RESENTADAS 

ES27198 -9 DOMINGOS LEONELLI 

lação ordinária . 
Pela rejeição. 

ES27199-7 JORGE ARBAGE 
********* PARECER ********* 
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PDS 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, 
título IV, que trata das regiões de desenvol v imento foi ex
cluído do texto do Substi t utivo, exceto o art . 51, cuja maté
ria foi transferida para o art. 238 . 

ES27200-4 JORGE AR BAGE PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda visa , entre outros aspectos, a restabelecer a 
indissolubilidade do v í nculo matrimonial, tal como constava 
da Carta Magna até a aprovação da Emenda Cons t itucional no. 
9 , de 1977 . 

Somos pela rejeição. 

ES27201-2 INOC~NCIO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . 

PFL 

O a r tigo tem como objetivo, ao ser estabelecido na Cons
tituição o monopólio estatal sobre as atividades referentes 
ao petróleo, preservar dire i tos anteriormente adqu i ridos e 
que não ferem os i nteresses naciona i s. Por essa razão somos 
pela rejeição da Emenda . 

ES27202-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
* * * * ~** * * PARECER **** ***** 

O autor desta Emenda oferece uma contribuição visando a 
melhorar a redação do art . 42 das Disposições Transitórias, 
sem preju í zo das determinações , ali contidas. 

Somos pela aprovação parcial da Emenda. 

ES27203-9 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
** ******* PARECER *** ** ** ** 

Propõe-se nova redação ao art. 44 das Disposições Tran
sitórias , que é de ser acolhida na forma do Substitutivo. 

Pela aprovação segundo o disposto no texto do Relator . 

ES27204- 7 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
***** **** PARECER ********* 

O proposto na presente emenda acha-se contemplado no 
Substitutivo. 

Assim , pelo seu acolhimento. 

ES27205-5 INOC~NCIO OLIVE I RA PFL 
********* PARECER ********* 

A proposição contribui para o aperfeiçoamento do texto. 
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES27 206-3 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* .PARECER ****** *** 

O au t or da presen t e Emenda pretende fazer constãr os 
atua i s artigos 54 e 55 com seus respectivos parágrafos, das 
"Disposições Transitórias", no Título VIII, Capítulo II, pas
sando a ser os artigos 245 e 246, renumerando-se os demais. 
Segundo o ilustre Constituinte , trata-se de matéria de cará
ter pe r manente. 

Temos que o preceito do Art. 54 acha-se bem localizado N. 
Substitutivo, ao passo que o art i go seguinte deverá ser 
sup~imido do novo articulo que oferecemos à Comissão. 

Pela rejeição. 

ES27207-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda objet i va suprimir o Art . 58 e seus parágrafos 
em Disposições Transitórias , sob a alegação de que, ocorridos 
tantos anos da fusão dos antigos Estados da Guanabara e Rio 
de Janeiro, não cabe agora reabrir a questão. 
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A proposta coincide com a orien t ação adotada pelo 
Relator. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES27208-0 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada faz referência a um artigo.que acha
mos por bem suprimir do texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES27209-8 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A norma proposta deve ser tratada em legislação comum. 
Pela rejeição. 

ES27210-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Até que a Lei do S.F.N defina as condições para o ingresso 
de capital estrangeiro no setor financeiro, entendemos que 
deve ser vedada a possibilidade de aumento da participação 
daquele capital em instituições com sede no país. 

Entendemos, portanto, que o disposit i vo deve permanencer 
no Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES27211-0 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

As condições para autorização de participação do capital 
estrangeiro no sistema financeiro deverão ser fixados em Lei 
Complementar (Lei do S.F.N). 

Todavia, a lei disporá tendo em vista especialmente: os 
interesses nacionais, os acordos internacionais e os crité
rios de reciprocidade. 

Até que a Lei defina as condições, o Substitutivo propõe a 
proibição de abertura de novas agências de bancos estrangei
ros no país. Ressalva, porém , que a vedação não se aplica às 
autorizações resultantes de interesse do governo brasi leiro, 
de acordos internacionais e de reciprocidade. 

Trata-se, portanto, de fispositivo que, a nosso ver, não 
deve ser excluído do Projeto de Constituição. 

Pela rejeição. 

ES27212-8 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A concessão de estabilidade aos atuais servidores gue in
gressaram no serviço público, sem qualquer concurso, e ore
conhecimento de seus bons préstimos à administração púb l ica . 

Entretanto, optamos por estabelecer que a referida estabi
lidade só se dará aos que contém com cinco ou mais anos de 
serviço na administração direta ou indireta, inclusive em 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Entende
mos que, nesse tempo, esses servidores já demonstraram sua 
capacidade e eficiência . A nosso ver, um prazo menor , seria 
desaconselhável. 

Pela rejeição. 

ES27213-6 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo 
que os recursos sejam repassados às escolas técn i cas, confes
sionais, filantrópicas e comunitárias . 

Visto que tal solicitação já está contemplada no referido 
artigo, opinamos pela prejudicialidade das emendas abaixo re
lacionadas. 

ES27214-4 JOVANNI MASINI PMDB 
8 ******** PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, a extinção, a partir de 
1o . de janeiro de 1989 , da contribuição para o Fundo de In
vestimento Social (FINSOCI AL) . 
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Como o presente projeto não o restabeleceu , quer-nos pa
recer que a Emenda é despicienda. 

Pela prejudicialidade . 

ES27215-2 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto , decorre, naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso. A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total . 

Consideramos ser necessário assegurar esse direito do tra
balhador no texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES27216-1 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indeniza
ção, o modo de emissão dos títulos, ou sua utilização no caso 
de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do 
Projeto. São elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, 
ES31172-7, ES25921- 1, ES27654-9, ES22413-1, ES28989-6, 
ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6 , ES31230-8, ES31424-6, 
ES34942-2, ES23102-2 , ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, 
ES29705-8, e ES22182-5. 

Pela rejeição. 

ES27217-9 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte suprime o 5o . do art . 
220. 

A análise da justificação da emenda, levou-nos a 
concluir que não se harmoniza com a sistematica que orienta o 
Sistema de Planos e Orçamento proposto pelo Substitutivo. 
Entendemos que o dispositivo é fundamental aos princípios 
que norteiam o capítulo "Dos Orçamentos". 

Pela Rejeição. 

ES27218-7 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
fazer com o critério de distribuição de recursos, proporcio
nal à população, a permanecer na Constituição, . . . . . . . . me
lhor, mais técnico, com a redução que propõe, de modo que os 
recursos seriam distribuídos conforme a proporcionalidade da 
população rural e urbana, por regiões, de forma a não se cor
rer o risco de se prejudicar os grandes conglomerados urbanos 
em cuja periferia às vezes se encontram as mais baixas rendas 
per cápita e as piores condições de vida da sociedade brasi
leira. Entretanto, considerando que a maioria dos Constitu i n
tes consultados são pela manutenção do texto original , somos 
pela rejeição da emenda. 

ES27219-5 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte altera o 3o ., do 
art. 221, que estabelece normas sobre aprovação de emendas ao 
Projeto de Lei Orçamentária. 

O conteúdo do dispositivo apresentado, em confronto com 
o do substitutivo, não se harmoniza com a sistemática aplica
da ao Capítulo do Orçamento, e nem coincide com a maioria dos 
Membros que compõem esta Comissão. 

Pela rejeição. 

ES27220-9 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Consti t uinte · tem por objetivo 
supr1m1r, no capítulo dos orçamentos "o ítem II, do art . 
200- " as diretrizes orçamentárias. 

A proposta do Autor da emenda não se harmoniza com a 
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sistemática que orienta o Sistema de Planos e Orçamento do 
substitutivo, nem coincide com os pontos de vista expressados 
pela maior i a dos membros desta Com i ssão. 

Pe l a r ej e i ção . 

ES272 21 -7 FÁBIO RAUNH EITTI PTB 
***** **** PARECER ******* ** 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sis t ematização. 

Pela rejeição. 

ES27222-5 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
*** ****** PARECER ***** ** ** 

A emenda do nobre Constituinte modifica o 5o . , do art. 
220, sobre dist r ibuição de recursos , segundo o critér io 
populacional, considerando-se a população ur bana e rural . 

Compartilhamos da preocupação do eminente autor da 
emenda , pela importância do assunt o . Contudo as normas que 
compõem a mat é ria já atendem de forma implícita , aos efeitos 
pretendidos. 

Pela Rejeição . 

ES27223-3 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
********* PARECER ****** *** 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
suprimir o art. 23 das Disposições Trans i tórias , concluindo
se nem todos os recursos podem ser distribuídos de forma pro
porc i onal à população , entre regiões, como por exemplo recur
sos para prospecção de petróleo, para desenvolvimento de de
terminados tipos de energia , para construção de postos, etc , 
etc . Considerando entretanto que significativo número de 
Constituintes consultados entendem válido a permanência do 
dispositivo em questão , somos pela rejeição da emenda. 

ES27224-1 ADROALDO STRECK PDT 
****** *** PARECER **** ***** 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os principias seguidos pela emenda. 

Pela rejeição . 

ES27225-0 RENATO VIANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque optou-se por suprimir todo 
o artigo 233. O princípio maior de que o aproveitamento dos 

recursos minerais, hidráu1icos e hídricos depende de autoriza 
ção ou concessão da União já está contido no artigo 232 e não 

precisa ser repetido . Por outro lado , considerou-se que os 
outros dispositivos não são de natureza verdadeiramente cons
titucional , e serão melhor definidas em le i ord i nária. 

Pela rejeição . 

ES27226-8 RENATO VIANNA 
***** **** PARECER ********* 

Pe la rejeição. 

PMDB 

Entendemos que, nos termos do Substitutivo, o tratamen
to dado às atividades relacionadas com o aproveitamento dos 
recursos naturais - minerais ou hídricos -, consulta os inte
resses nacionais em termos de soberania e controle . As res
trições de tais ativ i dades a empresas naciona i s e a abertura 
.par a que leis ord i nárias posteriormente as regulamentem ga
rantem, no nosso entender, o efetivo controle do país sobre 
esses recursos de sua propriedade , com a ressalva feita para 
o exercício de tais atividades em terras indígenas ou em fai
xa de fronteira . Por essas razões somos pela rejeição da pre
-sente Emenda. 

ES27227-6 RENATO VIANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Não obstante o fato de ser atribuída à Un i ão a proprieda
de do subsolo , o seu aproveitamento industrial não pode ser 
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efetuado sem causar danos ao proprietário do solo, que deve 
fazer jus à uma participação nos resultados da lavra. Não ca
be , portanto , incluir a União nesse processo. 

Pela rejeição. 

ES27228-4 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

O exercício da política de comércio exterior , através do 
controle exercido pelos impostos de importação e de 
exportação, e o disciplinamento do consumo interno, por meio 
do controle exercido pela incidência do imposto sobre 
produtos industrializados, assim como do mercado financeiro, 
pelo i mposto sobre operações financeiras, são atividades que 
o Governo Federa l só pode rea l izar com eficiência , se forman
tida a sua faculdade de proceder a alterações nas alíquotas 
dos referidos impostos. A alteração proposta na Emenda, 
portanto, comprometeria o desenvolvimento eficaz das 
referidas atividades. 

Pela rejeição 

ES27229-2 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicial a serem estatizados. 

Trata-se , na verdade, de pretensão inaceitável , pois ine
xiste direito adquirido por parte daqueles que , à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva serventia. 

A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo 
os efeitos da estatização. 

Pela rejeição . 

ES27230-6 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda consiste em estabelecer forma, condições e 
prazos para a devolução dos empréstimos compu l sórios . 

Trata-se , como se observa , de matéria que, por sua na
tureza e complexidade, envolve exames e decisões condicio
nados a fatores conjunturais e circunstancia i s, devendo , 
portanto, ser tratada a nível de norma infraconstitucio
nal. 

Pela rejeição. 

ES27231-4 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda , embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis , não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossível , tecnicamente, o seu aproveitamento. 
Pela rejeição . 

ES27232-2 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia 
prevista no art . 1o. do Título das Disposições Transitórias. 

A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é 
suficiente para compensar e reparar os danos sofridos por 
grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritá
rio. 

Pela rejeição. 

ES27233-1 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição trata de matéria infraconstitucional. Con
cluímos pela rejeição . 

ES27234-9 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER *****~*** 

A nossa legislação trabalhista já assegura aos trabalha
dores em atividades consideradas insalubres ou perigosas, o 
d i reito a um adicional de remuneração . Nada mais justo, por -
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tanto, de que se faça constar no texto constitucional a ga -
rantia daquela prerrogativa , porém, que se faça incidi-la so
bre a remuneração que é mais abrangente sob o ponto de vista 
pecuniário e , não somente sobre o salário . 

A saúde de qualquer ser humano não deve ter preço, no 
caso, o trabalhador brasileiro já não é suficientemente valo
rizado quanto ao seu trabalho, por isso, há que se considerar 
que a natureza do seu desempenho em atividades insalubres ou 
perigosas que l he põe em risco a sua saúde e, até mesmo,quase 
sempre a sua própria vida, seja sobejamente compensada. 
Ass i m sendo, concordamos em parte com o nobre parlamentar 
quanto a natureza da sua proposição, apenas discordamos da 
sua pretensão na restrição que faz em propor que o referido 
ad i cional, i ncida somente sobre o salário. 

Pela aprovação parcial. 

ES27235-7 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

O objetivo da norma const it ucional sobre a prestação de 
serviços públicos é dar ao Estado, caso este venha a conceder 
ou permit i r tais serviços a particulares, o poder de , em nome 
da sociedade , garantir a esta atendimento conveniente e a pre 
ço módico . Daí a preocupação em determinar prazo e estabele
cer critério de concorrênc i a pública para a concessão , além 
de dispor a lei sobre o regime das empresas concessionárias e 
permissionárias. 

Pela rejeição. 

ES27236-5 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

Repete, com redação menos conc i sa, dispositivo já incluí
do no Substitutivo . 

Pela rejeição . 

E$27237-3 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

A liberdade de ensino está assegurada pela autonom i a di
dática conferida às universidades, assim como pelo pr i ncípio 
que abre o ensino à iniciativa privada. 

Pela prejudicialidade. 

ES27238-1 JORGE UEQUED 
********* PARECER ********* 

ES27239-0 

Matéria infraconstitucional. 
Pela rejeição . 

JORGE UEQUED 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

Emenda ao art. 6o. estabelecendo foro e condições privi
legiadas para os advogados. 

A proposta tem um fundamento corporativista inaceitável e 
até contraditório quando analisado à luz dos princípios esta
belecidos no Substitutivo . 

Rejeição. 

ES27240-3 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ***** *** * 

Pela rejeição , por considerar desnecessária previsão 
constitucional a respeito . A matéria deve ser disciplinada no 
âmbito da legislação ordinária. 

ES27241-1 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo su
bstitutivo do Relator que condena a criaão de foros especi
ais. 

ES27242-0 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

A nosso ver a complementação, o subsídio, mesmo o paga-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMAT I ZAÇÃO 

SUBST IT UTIVO DO RE LATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES27242-0 JORGE UEQUED 

PÁG : 0913 
16/ 10/ 87 
15:52 :30 

PMDB 

mento integral dos gastos em transporte do trabalhador não 
const i tui matéria const i tucional . Sua necessidade é restrita, 
temporal . Há r egiões e ramos de produção em que é indispensá
ve l , noutras , não se cog i ta de sua implementação . Por out ro 
lado a el evação significativa , do salário real dos trabalha
dores tornará oc iosa a discussão da matéria . 

Por essas razões optamos por deixar sua regulamentação 
ao âmbito da legislação or d i nár i a e da negociação coletiva . 

ES27243-8 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

A cláusula de bem servir, à qual há de subordinar-se to
da concessão ou permissão, não exclui a determinação de pra
zo. Antes o exige . Isto porque , no caso contrário, o servi
ço conced i do ou permitido estaria garant i do por cláusula de 
perpetuidade , com todos os inconvenintes daí decorrentes, os 
quais seria ocioso enumerar . 

Pela rejeição. 

ES27244-6 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada propõe a estatização do s i stema fi
nanceiro nacional . 

Acreditamos ser desnecessária a expansão do Estado em um 
setor econômico que, além de ser relativamente competitivo, 
já é amplamente dominado pelas instituições nacionais . 

Pela rejeição . 

ES27245-4 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ** ***** ** 

Uma vez ocorrendo a rescisão contatual o direito à ex
ploração do serviço público tem que reverter obrigatoriamente 
ao Poder Público. A empresa cujo contrato sofeu resc i são não 
pode transferir para terceiros, o direito supracitado . 

Pela rejeição. 

E$27246-2 JORGE UEQUED PMDB 
*** ****** PARECER *** **** ** 

Entende Re lator haver acatado a presente Emenda , no seu 
mérito, ao adotar redação genérica, onde remete à Le i a regu
lamentação da matéria. 

Optou, também, por disciplinar, nas Disposições Transitó
rias- Art. 67 do Substitutivo- os aspectos de prazos , ob
jetos de polêmica. 

Com ta 1 medi da, f i cam atendi da·s, ao mesmo tempo, as emen
das supressivas e aquelas de caráter modificativo - ainda que 
parcialmente . 

E$27247-1 JORGE UEQUED 
********* PARECER ** ******* 

Emenda retirada pelo autor. 

E$27248-9 JORGE UEQUED 
********* PARECER ** ***** ** 

O autor do projeto propõe a supressão dos limites 
e 53 anos de idade para concessão da aposentadoria por 
de serviço. 

PMDB 

PMDB 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 

E$27249- 7 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ** ***** ** 

A emenda propõe alter ação do ar t . 194. 
Entendemos, que , na forma como se encontra no texto do 

substitutivo a matér i a é ma i s clara e abrangente . 
Pela rejeição. 

ES272~0-1 JORGE UEQUED PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda objetiva suprimir a ressalva constante do pará
grafo 3o., "fine", do artigo 218 do Projeto de Constituição 
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A supressão proposta implica em dificultar a operação de 
inúmeros órgãos e entidades da administração Pública que, por 
dificuldades de natureza geográfica ou operacional, não con
tam com instituições financeiras oficiais próximas. 

Pela rejeição. 

ES27251-9 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

Revisão dos valores dos benef í cios previdenciários , de 
forma que se restabeleça o poder adqu i rido que ostentavam à 
época de sua concessão . 

Medida temerária , vez que poderia inviabilizar o orçamen
to da previdência soc ia l . 

Pela rejeição. 

ES27252-7 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

Optamos por não espec i ficar fontes de financ i amento da 
Segur idade Social quando não houver precisas ind i cações 
técnicas a respaldar tal dec i são . De acordo com disposit i vo 
inscrito no capítulo pertinente , é atribuída à lei ordinária 
a competência para instituir novas fontes de financiamento , 
sempre que necessário à manutenção ou expansão do sistema. 

Pela rejeição . 

ES27253-5 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da Emenda pretende supr1m1r o Art. 54 e seus pa-
rágrafos, das "Disposições Transitórias", por entender ser 
inadmissível constar nelas caráter permanente. 

O preceito em tela visa a melhor esclarecer o tema não 
deixando dúvida quanto à manutenção da Zona Franca de Manaus. 

Pela rejeição. 

ES27254-3 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor dar nova redação ao Art . 56 das "Dispo
sições Transitórias", sob a alegação de existência de impro
priedades em atual texto. 

A medida proposta improcede, ainda mais levando em conta 
a supressão do dispositivo do Substitutivo apresentado pelo 
Relator face ao acolhimento de proposição nesse sentido. 

Pela rejeição. 

ES27255-1 JORGE UEQUED 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende introduzir alterações na forma 
gamento e de atualização dos valores das precatórias 
ais . 

PMDB 

de pa
judici-

São justas as razões invocadas pelo ínclito constituin
te. Temos, no entanto , que sua opinião não colide com o en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição . 

ES27256-0 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria versada na Emenda em questão, dada sua natureza 
tipicamente regulamentar , poderá ser tratada mais apropriada
mente no processo legislativo ordinário. 

Pela rejeição. 

ES27257- 8 EDIVALDO MOTTA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão de dispositivos aprovados na 
Subcomissão do Sistema Fi nanceiro e na Comissão Temática e 
que , a nosso ver, devem constar do Projeto de Constituição. 

Pela rejeição. 
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As providências supracitadas, de certa forma, Ja se 
acham atendidas pela legislação infraconstitucional vigente, 
resultando dispensáveis os preceitos aludidos na proposição . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES27259- 4 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda , salvo a parte relacionada ao transporte de 
granéis, aperfeiçoa o texto constitucional. 

Pela aprovação parcial . 

ES27260-8 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

A sugestão de modificação do artigo 240 e parágrafo ún i 
co não demonstra um apr i moramento do texto constitucional . 

Pela rejeição . 

ES27261-6 ROBERTO JEFFERSON PTB 
***** **** PARECER ********* 

Pela rejeição, por considerar desnecessár ia previsão 
Constituc ional na forma proposta pelo autor da Emenda , tendo 
em vis t a que a Polícia Ferroviár i a possu i pecul i aridades que 
a d i ferenciam das demais forças mi l i tares citadas no disposi
tivo do texto do Substitutivo do Relator. 

ES27262-4 ROBERTO JEFFERSON PTB 
*** *** ** * PARECER ****** *** 

Pela rejeição, por considerar desnecessária previsão 
Constitucional na forma proposta pelo autor da Emenda , tendo 
em vista que a Polícia Ferroviária possui peculiaridades que 
a diferenciam das demais forças mil i tares citadas no disposi
tivo do texto do Substitutivo do Relator. 

ES27263-2 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por considerar desnecessária previsão 
Const i tucional na forma proposta pelo autor da Emenda , tendo 
em vista que a Po l ícia Fetroviária possui pecu l iaridades que 
a diferenciam das demais forças militares citadas no d i sposi
tivo do texto do Substitutivo do Relator . 

ES27264-1 ROBERTO JEFFERSON PTB 
**** ***** PARECER ***** **** 

A presente Emenda pretende reincorporar ao Substitutivo 
dispositivo que trata de direitos e vantagens dos func ioná
rios públicos admitidos até 23 de janeiro de 1967. 

Trata-se de medida que visa a previ legiar situações defi
nitivamente constituídas , não se podendo fazer retroagir a 
legislação anterior à própria Const i tuição vigente . 

Pela rejeição. 

ES27265-9 ROBERTO JEFFERSON PTB 
******* ** PARECER ********* 

A emenda substitui a redação do art . 256 pela redação do 
art. 356 do Projeto de Constituição da Com i ssão de Sistemati
zação, que trata da aposentadoria com proventos de valor i
gual à remuneração dos últimos doze meses de serviço , também 
para os benefiários da Previdência Social. Temos a convicção 
de que a matéria foi tratada convenientemente no Substitutivo 
. Pelo não acolhimento . 

ES27266-7 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

A supressão proposta não se coaduna com a tradição cons
titucional legal brasileira. 

ES27267-5 ROBERTO JEFFERSON PTB 
****** *** PARECER ******* ** 

A adoção de ou t ras Emendas of erecidos aos artigos 55 e 
56, não só permitiram a reformulação desses preceitos, como 
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lhes retiraram as imperfeições apresentadas pelo ilustre 
Constitui nte . Nestas condições , temos como prejudicada a pre
sente Emenda. 

ES27268- 3 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a supressão do art. 58 das Disposições 
Transitórias, o qual pr evê a realização de plebiscito nos an
tigos Estados da Guanabara e Rio de Jane i ro para que as res -
pectivas populações se manifestem sobre a fusão das duas un i -
dades. · 

Trata-se de providência impertinente na atual conjuntura e 
que poderá , conforme o resultado da consulta popular , restar 
inútil e dispendiosa para os cofres públicos. 

Pela aprovação da Emenda. 

ES27269- 1 MAX ROSE NMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sugere redações alternat ivas ás do "caput" do 
artigo 303 e de seus parágrafos . 

Em nosso entendimento, as redações originais garantem de 
forma adequada os dire i tos dos índios sobre as terras onde se 
achem permanentemente localizados , razão por que não acolhe
mos a proposição da Emenda . 

Pela rejeição . 

ES27270-S MAX ROSENMANN PMDB 
******** * PARECER ********* 

A redação do art . 302 e seus dois parágrafos em nada 
conflitam com o ordenamento jurídico nacional, bem como não 
atribui ás populações indígenas trat amento de agrupament o so
cial diverso da nação . Ao índio é def erido, sim, t ratamento 
de não emancipado exceto para aquele com elevado estágio de 
aculturação que não habi t e terras indígenas. 

Tais razões exigem cuidados espec iais, por parte do le
gislador, na proteção que devem merecer estas populações não 
emancipadas , notadamente na defesa e proteção das ri quezas 
minerais porventura existentes em suas terras, cont r a a voraz 
cobiça de grupos naciona i s e internacionais que delas querem 
se apoderar. 

Destarte, em nosso entendimento , a redação dos t extos 
citados não merece reparos, razão pela qual deixamos de aca -
tar a emenda . 

Pela rejeição . 

ES27271 - 3 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Assim como a Constituição estabelece a jornada norma l de 
trabalho, deve ela também fixar a duração da jornada quando 
realizada em turnos ininterruptos de revezamento. 

Pela rejeição. 

ES27272-1 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprimora o texto do Projeto, razão pe la qual 
deve ser acolhida . 

ES27273-0 MAX ROSENMANN PMDB 
******* ** PARECER ********* 

O conceito de desppdida imotivada está mais adst rito ao 
livre arb í tr io do empregador de rescind i r, a seu ta l ante, o 
contrato de trabalho . Já a justa causa , será sempre r efl exi 
va, isto é , dependente da ação ou omissão do empregado . As 
duas hipóteses, port a nt o, são diversas. 

ES27274-8 MAX ROS ENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Não vemos como o texto, por nós proposto, possa pre judi
car determinadas categor ias profissiona i s. A determinação de 
que a gratificação natalina tenha por base a remuneração de 
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dezembro de cada ano objetiva evitar que, através de lei or
dinária, seja fixada outra forma de cálculo em prejuízo do 
trabalhador. 

ES27275-6 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art . 32 a 
competência proposta. 

ES27276-4 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A disponib i lidade é necessária po i s , nem sempre, haverá 
possibilidade da administração pública lotar, de imediato, o 
servidor nas condições a que se refere o artigo 71. 

ES27277-2 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhemos , em parte, a Emenda, dando-lhe uma redação mais 
sucinta , de modo a que o detalhamento das condições da licen
ça especial fique para ser disciplinado em lei. 

ES27278-1 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A vinculação e a equiparação são institutos diversos, no 
direito administrativo, do preceituado nos artigos 60 e 61. 

ES27279-9 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se i ntimamente 
ligadas á segurança do trânsito nas rodoviár i as federais, daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública . 

Pela rejeição. 

ES27280-2 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A garantia da proteção legal do salário, bem como, a ca
racterização como crime a sua retenção dolosa , é , a nosso 
ver, de todo necessário constar do texto constitucional, uma 
vez que já se constitue num princípio universalmente insti
tuído, no sentido não somente de preservar um direito que re
presenta o alicerce da manutenção do trabalhador e de sua fa
mília, mas, também, de resguardá-la contra os r i scos daquela 
retenção por parte de certas empresas que dela se benefi
ciam, a título de auferirem lucros . 

Assim, opinamos pela rejeição da presente emenda . 

ES27281-1 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

O objetivo da Emenda está assegurado em dispositivos cons
tantes do texto do Projeto de Constituição (Substitutivo) ; 
quanto a forma dada, preferimos a redação incluída no Substi
tutivo. 

Pela rejeição . 

ES27282-9 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser reje i tada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela re
jeição . 

ES27283-7 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se a j usta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição . 
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PMDB 

Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do ar ti go 54 
das Disposições Transitórias, que mantém a Zona Franca de Ma
naus por prazo indeterminado. 

A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída atra
vés do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevere i ro de 1967, acon
selha a sua manutenção . 

Pela rejeição . 

ES27285-3 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor propõe a supressão de quatro artigos da seção 
referente à Assistência Social, preservando somente um arti
go. Considerando as características sócio-econômicos do país 
em especial os vastos bolsões de miséria que compreendem par
te sign i ficat i va da população o Relator optou por manter três 
dos artigos em questão, por entender relevante a definição 
dos deliniamentos programáticas fundamentais do segmento as
sistencial da Seguridade Social . 

ES27286-1 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda da nova redação ao item XVI do artigo 7o . do 
Substitutivo do Relator, que trata da licença remunerada às 
gestantes . 

A redação dada pelo novo Substitutivo é mais abrangente . 
Pela rejeição , já que o contido na Emenda já está aten

dido. 

ES27287-0 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Além desta Emenda, existem outras com o objetivo de su
primir o artigo 199, que autoriza a criação de novos impostos 
por parte da União e dos Estados . 

Entendem seus Autores não haver justificação para um po
der tributário il imitado , pois é prejudicial à sociedade, ge
ra intranquilidade e insegurança às atividades produtivas, 
desestimula novos investimentos e contraria o artigo 195 do 
próprio Substitutivo. Alega-se também que tanto a produção 
como as vendas já sofrem várias incidências, não havendo , 
pois , "campo aberto a novas tributações". Finalmente susten-
ta-se que o discricionarismo governamental, em matéria de 
criação de impostos, combinado com a existência crônica de 
déficit público, conduzirá fatalmente ao surgimento de muitos 
impostos, "sujeitando o cidadão a um sem número de injusti
ças" . 

Ora , a competência residual já existe na Constituição em 
vigor e não se observou nenhuma das distorções apontadas . 
Bem ao contrário , os impostos discriminados na Carta Magna 
permanecem como os grande componentes do Sistema Tributário. 
Um imposto não nasce do nada: pressupõe o aparecimento do 
respectivo fato gerador e a existência de base de cálculo 
próprio, ambos calcados na realidade econômica . Ademais , o 
substitutivo criou restrição fortíssima a arbitrariedade , ao 
proibir que os ~ovos impostos repousem sobre os mesmos fatos 
geradores dos impostos expressamente discriminados em seu 
texto, e ao exigir quorum qualificado para a instituição de 
impostos novos. 

Cabe , ainda, assinalar que os impostos a serem criados 
terão as mesmas limitações constitucionais dos impostos dis
criminados nos art i gos 207, 209 e 210, todos sujeitos aos 
princípios delineados no texto do Substitutivo. Não há, por
tanto, incongruência com o artigo 195 nem, também, quebra das 
garantias dadas aos contribuintes. 

Além disso, a competência residual constitui complemen
tação indispensável a um bom Sistema de Impostos, tendo em 
vista o dinamismo da economia e a necessidade de preencher 
lacunas inevitáveis. Um bom exemplo estar i a no crescimento do 
patr i mônio das pessoas físicas, sem rendimentos que o justi
fiquem ou com rendimentos não tributáveis : o Poder Público, 
neste caso, poderia instituir o Imposto sobre o Patrimônio 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBST I TUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES27287-0 MAX ROSENMANN 

Líquido , restabelecendo a justiça fiscal. 
Somos, assim, pela rejeição da Emenda. 

ES27288- 8 MAX ROSENMANN 
********* PARECER ********~ 

PÁG: 0919 
16/ 10/87 
15:52:30 

PMDB 

PMDB 

As emendas abaixo pr e t endem alterar a fo r ma de indeniza
ção , o modo de emissão dos t í tulos , ou sua utilização no caso 
de Reforma Agrária , no que não contribuem para a melhora do 
Projeto . São elas: ES33163-9 , ES23697-1 , ES27216-1 , ES31194-8 , 
ES31172-7 , ES25921-1, ES27654- 9 , ES22413-1, ES28989-6, 
ES27299-8 , ES22018-7 , ES22075-6, ES31230- 8 , ES31424-6, 
ES34942- 2 , ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1 , ES23300-9 , 
ES29705-8 , e ES22182-5 . 

Pela rejeição. 

ES27289- 6 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação proposta descaracteriza o expresso no único 
que, por sua vez, é uma explici t ação do princ í pio apresentado 
no caput do artigo. 

Pela rejeiçao. 

ES27290-0 MAX ROSENMANN PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A proposição visa a alterar a redação do item IV do art . 
36 do Substitutivo , no sentido de excluir do mesmo a expres
são "as áreas da Faixa de Fronteiras ". 

Parece razoável atribuir-se aos Estados membros as cha
madas áreas da faixa de fronteira, definidas no 2o. do art. 
19 do novo Substitutivo oferecido por este Relator. 

Não vemos qualquer dif i culdade para a defesa de terr i tó
rio naciona l por par t e da União pelo fato de pertencerem as 
referidas áreas aos Estados federados. 

Pela rejeição .da Emenda . 

ES27291-8 MAX ROSENMANN 
****** *** PARECER ** ** ***** 

A emenda repete an t iga disposição que já consta 
gente Constituição e que proíbe a criação, ma j oração 
são de benefício previdenciário sem a correspondente 
custeio . 

PMDB 

da vi
e exten
fonte de 

A nosso ver, essa disposição, da forma como se acha re
digida, é inócua, vez que, desde longa data, não vem conse
guindo alcançar os objetivos por ela colimados . 

Pela rejeição . 

ES27292-6 MAX ROSENMANN 
********* PARECER ********* 

A emenda do eminente Constituinte Max Roseumann 
sua finanlidade , face à constatação de que o assunt o 
tendia disciplinar está inteiramente atendido pelo 
no item I do art . 268 do Substitutivo . 

Pela reje i ção . 

PMDB 

perdeu 
que pre
disposto 

ES27293-4 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ***** **** 

É dever do Estado propiciar ao menor de14 anos condições 
satisfatórias a fim de dedicar-se ao que é próprio de sua 
idade. Se lhe for perm i t i do trabalhar , sem qualquer ressalva, 
estar-se-ia criando dificuldades para que êle possa estudar. 
Por questão de coerência , não pode o Estado , de um lado 
obrigar os pais a mandarem a criança frequentar a escola até 
os 14 anos e, de outro , deixar que a mesma trabalhe antes de 
completá-los. Fala-se tanto , atualmente, em menor abandonado, 
menor delinquente e menor analfabeto ou sem escola para poder 
estudar. entretanto, deve-se fazer uma opção. Nós a fizemos 
no sentido de que, pelo menos do ponto de vista const i tucio
nal, o Estado venha a proteger a infância na sua plenitude. 
Nesse sentido, a fim de resguardar as peculiaridades próprias 
da infância e da adolescência, optamos por alterar a redação 
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do presente inciso aditando-se a ele a expressão "salvo na 
condição de aprend iz " na forma do substitutivo. 

ES27294-2 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendendo que a indicação, de lista tríplice , pelas dire
torias das federações e dos sindicatos, pode não refletir a 
vontade real dos associados , propõe a Emenda a eleição, sem 
lista tríplice, por delegados das federações e sindicatos . 
Não esclarece por que razão os delegados são mais representa
tivos do que as diretorias . 

Pela rejeição. 

ES27295- 1 MAX ROSENMANN PMDB 
******** * PARECER ******** * 

O dispositivo citado trata de matéria fundamental dentro 
do capítulo de CT . O conceito estabelecido para emrpesa na
cional é complementado com os conceitos no artigo que o pro
ponente pr~tende suprimir. No parágrafo único do artigo em 
exame foram suprim i das as expressões "transferir" e "var iar", 
para melhor adequação à realidade. 

Pela rejeição . 

ES27296-9 MAX ROSENMANN PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Os processos por acidente de trabalho dependem de com
plicadíssimos cálculos atuariais, para os quais Juízes comuns 
não se têm , em geral , revelado aptos. Talvez transferidos 
tais processos para uma Justiça menos enciclopédica, as víti
mas de acidente sejam mais bem assistidas. 

Pela rejeição . 

ES27297-7 MAX ROSENMANN PMDB 
******* ** PARECER ** ******* 

Entendendo que a indicação de lista tríplice, pelas dire
torias das federações e dos sindicatos, pode não refletir a 
vontade real dos associados, propõe a Emenda a eleição, sem 
lista tríplice , por delegados das federações e sindicatos . 
Não esclarece por que razão os delegados serão mais represen
tativos do que as diretorias . 

Pela rejeição. 

ES27298-5 MAX ROSENMANN PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda objetiva acrescentar, ao artigo 218 do Projeto 
de Constitu i ção da Comissão de Sistematiação, expressa proi -
bição à emissão de moeda para financiar o deficit público. 

A proposta, a nosso ver , em que pese a relevância dos 
argumentos que a informam, corresponde a um cercamento das 
prerrogativas do Congresso Nacional . 

O controle do deficit público deve, e está, no Projeto 
em causa , amparado por pirncpip ios constitucionais. 

A hipótese está comtemplada nos parágrafos 1o. e 2o . do 
artigo 218 , que vedam ao Banco Central - única au t or i dade 
com poderes para exercer a competência de emitir da União -
financiar o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade 
que não seja instituição financeira, ressalvando apenas a ne
gociação com títulos públicos com o objetivo de regular a o
ferta de moeda e a taxa de juros. 

Está também prevista no parágrafo 2o. do artigo 220 , que 
trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias ; no artigo 222 e 
seus itens, em Bspecial nos itens II e VIII. 

A existência, e o montante, do deficít público, assim, 
serão decididdos no forum competente, que é o Congresso Na -
cional. Da mesma forma o seu controle. 

Pela rejeição. 

ES27299-3 MAX ROSENMANN PMDB 
****** *** PARECER *** **** ** 

A emenda propõe denominação ma i s completa para o ca -
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pítulo III do Títul o IX, com o acréscimo da palavra "des 
porto " . 

Pela aprovação. 

ES 27300-1 MAX ROS ENMANN PMDB 
******** * PARECER ********* 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justif i car a 
retirada do termo "saüde" do inciso XVII do artigo 7o. do Su
bst it utivo. 

Consideramos, con t udo, que o d i spositivo , objeto da 
emenda , em seu todo , encontra-se con t ido no inciso XVIII. Por 
essa razão , optamos pe la supressão completa do ítem em ques
tão. 

Pela aprovação . 

ES2730 1-9 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda acrescenta dispos it ivo no Título X- Das Dispo
sições Transitórias - fixando a data para as primeiras elei
ções para Deputados Distritais. 

ES27302-7 

A matéria deverá ser disciplinada oportunamente. 
Pela rejeição da Emenda. 

SIGMARINGA SEIXAS 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Pela rejeição . O Distrito Federal possuí peculiaridades 
que o diferenciam dos Estados e dos Municípios. Por outro la
do, a coincidência da eleição ao Governador e dos Deputados 
Distritais com a do Presidente da Repüblíca é resultante de 
decisão democrática dos ilustres membros da Comissão de Orga
nização do Estado , objetivando maior entrosamento do Chefe da 
Nação com o Governador, ·eleitos simultaneament e. 

ES27303-5 LUI Z FREIRE PMDB 
********* PARECER ******** * 

A redação adotada pelo novo Substitutivo des t e Relator 
aperfeiçoa o dispositivo cuja alteração se propõe. 

A fórmula deste ült i mo articulada regula com propriedade 
a matéria . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES27304-3 LUIZ FREIRE PMDB 
********* PARECER ********* 

A inc l usão do ordenamento territorial no mencionado in
ciso nos parece extravagante , uma vez que ele trata de maté
rias tot almente diversas , como sej am , a elaboração de planos 
nacionais e regiona i s de desenvolvimen t o econômico e social. 

ES 27305-1 LUIZ FREIRE PMDB 
** ******* PARECER *** ****** 

Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo Subs
titutivo com a supressão do dispositivo do texto Constitucio
na l . 

ES27306-0 LUIZ FREIRE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda é inteiramente procedente , inclusive quanto ao 
erro detectado no Substitutivo . 

ES27307- 8 LUIZ FREIRE PMDB 
********* PARECER **** ***** 

f>. inclusão do termo "construídas " no í tem III , do art . 
33 do Substitutivo é dispensável , pois as paisagens construí
das pelo homem já se acham previstas quando o dispositivo 
alude às obras, aos bens artísticos , cu l turais e aos monu
mentos. 

Pela reje i ção da Emenda. 

ES27308-6 LUIZ FREIRE PMDB 
********* PARECER ********* 
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A matéria de que trata o artigo 49 e seguintes ficou in
teiramente reformulada com a aprovação de outras Emendas que 
serão consubstanciadas no Substitutivo. Desse modo , opinamos 
pela prejudicialidade da Emenda em exame. 

ES27309-4 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Basta ler com mínima a t enção o Título V, Da Organiza
ção dos Poderes e Sistema de Governo, para constatar-se que a 
emenda proposta não passaria de mera declaração retórica. As 
exceções previstas são tantas que seriam praticamente a re
gra. Vão desde ao fato de o Primeiro-Ministro ter de ser Con
gressista à presença dos líderes parlamentares no Conselho de 
Estado, órgão do Executivo. 

Pela rejeição. 

ES27310-8 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art . 6o. 
do Substitutivo, que assegura ao proprietário de imovel rural 
o direito de obter do Podder Público declaração, renovável 
per i odicamente, de que o bem cumpre função social . 

Entendemos que a emenda deve ser acatada, uma vez que a 
manutenção do dispositivo no texto constitucional acarretará 
a criação de novas instâncias burocráticas , estimulando varia
das formas de corrupção e obstaculizando a implementação da 
reforma agrária no País. 

Pela aprovação . 

ES27311-6 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do parágra
fo 9o. do art . 6o . do Projeto de Constituição . 

O tratamento dado à matéria no Projeto é, na nossa opi
nião , o que melhor atende às muitas sugestões oferecidas pe
los senhores Constituintes . 

Pela rejeição. 

ES27312-4 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A proib i ção constante do parágrafo que se deseja supri
mir nos parece altamente justa e salutar. Não vemos , assim, 
como concordar com a emenda. 

ES27313-2 . LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a expungir o 8o . do art. 13, sob o fun
damento de que o 4o . já define em nível constitucional as 
condições de elegibilidade e que o citado dispositivo deixa, 
a questão , a le i complementar. Discordamos, data venia , da 
objeção, por entender que a Const i tuição não pode explicitar 
todos os casos de eleg i bi l i dade, devendo , consequentemente, 
deixar à lei Complementar , o estabelec i mento de outras hipó
teses. 

ES27314-1 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor que todos os militares sejam alistá
veis , inclusive os conscritos . 

O Substitutivo acolhe a proposta de alistamento de todos 
os militares, com exceção dos que estão no serviço inicial, 
na qualidade de conscritos . 

. A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mes
mos . durante o período eleitoral, quando as Forças Armadas 
são requisitadas pe l a Justiça Eleitoral para a manutenção da 
ordem, são mob il izados para cumprir essa mi ssão. 

Pela reje i ção . 

ES27315-9 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER **** ** *** 

A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma 
de assegurar o fortalecimento do sindicalismo pela união dos 
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PC DO B 

Entretanto, optamos pelo pluralismo, embora com a l gumas 
concessões às peculiaridades nacionais , como a melhor forma 
de democratização e autonomia, no campo da organização sindi
cal. 

Somos pela reje i ção. 

ES27316-7 ALDO ARANTES PC DO B 
*** ****** PARECER ****** *** 

Emenda ao parágrafo 49 do art . 6o . com vista a tornar o 
dispositivo abrangente. 

A proposta já aparece concisa e abrangente na redação 
oferecida pelo Substitutivo . 

Pela rejeição . 

ES27317-5 HAROLDO LI MA PC DO B 
*** ****** PARECER ***** **** 

Além da emenda em referência, outras nove, apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art. 6o ., constante do Substitutivo. Em síntese, após a ex
pressão "que a lei fixar ", propõem que se assegure a proteção 
às participações individuais em obras coletivas, à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas, 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produzirem ou de que participarem. Além 
desse aditivo, na prática suprimem do original a atribuição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - providênc ia esta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes. São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi
cativas, sobre as quais o Relator opina por sua aprovação, 
seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas: 

Emenda no. 
ES29575-6 
ES33594-4 
ES27833-9 
ES25117-1 
ES21813-1 
ES22863-3 
ES23022-1 
ES33794-7 
ES29003-7 
ES30674-0 

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954- 5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553- 9 
ES20836-5 
ES30528-0 

APROVADAS 
Constitui11te 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferrei~a 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távo l a 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant•anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jalles Fontoura 
Nilson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 
As emenda ES23484-6 , ES30536-1 e ES23312-2, respectiva

mente, dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
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PC DO B 

Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença", (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o . , do Subs
titutivo, que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48. O Constituinte Roberto 
Cunha faz igual proposta, de forma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agripino de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "cient\fica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Constituição . O Relator, agradecido pelas sugestões, opta, 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o., harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1, ES23312-2 . 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas, as demais, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
E$32701-1 
ES24884-7 
E$31902-7 
ES30612-0 
ES26521-1 
.ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
E$29719-8 

ES27318-3 HAROLDO LIMA 
********* PARECER ********* 

Constituinte 
Adolfo 01 iveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES27319-1 HAROLDO LIMA 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES27320-5 HAROLDO LIMA 
******* ** PARECER ********* 

PC DO B 

PC DO B 

PC DO B 

A supressão do item XV , ao art.31, do Substitutivo, obje
tivada com a presente Emenda, não corresponde à orientação 
adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27321-3 HAROLDO LIMA PC DO B 
*** ****** PARECER ********* 

Não nos parece conveniente a supressão pretendida, uma 
vez que ao Distrito Federal caberá o emprego das referidas 
corporações postas à sua disposição pela União. 

E$27322-1 EDUARDO BONFIM PC DO B 
********* PARECER ********* 

Esposamos tese diametralmente oposta à "Justificação" da 
Emenda. Aliás, o texto do dispositivo é resultado de numero
sas contribuições dos Srs. Constituintes. Pela rejeição . 

ES27323-0 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9. 

ES27324-8 EDUARDO BONFIM PC DO B 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten-
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PC DO B 

dimento predominante na Comissão de Sistematização . Pela re-
j eição. 

ES27325- 6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Não há reparação de dano pa ra o crime, em relação à vítima 
ou a terceiro prejud i cado . Assim , o preceito , por princípio 
de her me nêu tica, só se refere à reparação civil . 

ES27326-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende que os atos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar sejam previamente apreciados 
pelo Poder Judiciário para que possam ser sustados. Pela re
jeição. 

----~--------------------------------------------------------------------------
ES27327-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entend i mento predominant e na 
Comissão de Sistemati zação . 

Pela rejeição. 

ES27328-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inex i s
tência de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Estado.Nessas e em outras circunstâncias procura
mos atender, em parte , às finalidades perseguidas pela propo
sição em análise. 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES27329-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela re
jeição . 

ES27330-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES27331-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a exclusão da expressão " ... votada em 
um turno", constante do art. 41 do Substitutivo. 

Embora o novo Substitutivo apresentado por este Relator 
f aça ref erênc i a à votação em dois turnos, a Emenda não merece 
acolhimento face à intenção do autor de excluir toda e qual
quer menção a turnos de votação da lei orgânica municipal. 

ES27332-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos inconveniente fixar-se prazo, ainda que o que 
o máximo , para a duração da intervenção, até porque haverá 
situações em que esse tempo poderá ser insuficiente. Obeser
ve-se, além disso, que toda vez que se f ixa prazo, este é 
sempre o escolhido, mesmo que não necessário. 

Pela rejeição. 

ES27333- 7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhemos a Emenda quanto à supressão do trecho assinala 
do, observando, no entanto, que, com a aprovação da outra 
Emenda, o i nciso I do artigo 55 deverá ficar incorporado ao 
caput. 

ES27334-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O que se deseja evitar é a nomeação de parentes , não inte-
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PMDB 

grantes do quadro de servidores do órgão, ou mesmo, que não 
sejam sequer servidores públicos , para ocupar cargos de con
f i ança . 

NILSON GIBSON PMDB 
********* 

ES27335-3 
********* PARECER 

Embora o 
preceito do 
Substitutivo, 

proposito da Emenda seja o de aperfeiçoar o 
2o. do art. 54, preferimos manter a redação do 
pois que a proposta diverge do seu conteúdo. 

NI LSON GIBSON PMDB 
********* 

ES27336-1 
********* PARECER 

Embora o 
prece i to do 
Substitutivo , 

proposito da Emenda sej a o de aperfeiçoar o 
2o. do art. 54 , preferimos manter a redação do 
pois que a proposta diverge do seu conteúdo. 

ES27337-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Não desejamos retirar a prerrogativa do Congresso Nacio
nal de examinar as contas dos Territórios . Quando muito, ad
mitiríamos um parecer prévio do Tribunal de Contas da União . 

Pela rejeição. 

ES27338-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois cor
responde à orientação adotada pelo Relator . 

Pela aprovação. 

ES27339-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constitu i nte, confli t a 
com a orientação adotada pe lo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27340-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pe lo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27341-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda , proposta pelo i lustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. · 

Pela rejeição . 

ES27342-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator. 

ES27343-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27344-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela re
jeição. 

ES27345-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação· nos termos do Subst i tutivo . 

ES27346-9 NILSON GIBSON PMDB 
*** ****** PARECER **** ***** 
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A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES27347-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição. 

ES27348-5 RODRIGUES PALMA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao 3o. do 
Art. 9o. , acrescentar no art. 201 a expressão "ou econômicas" 
em seguida ã expressão "categorias profissionais" e suprimir 
a expressão "dos trabalhadores" na allnea c, do item II, do 
Art. 203. 

A proposta referente ao parágrafo 3o. do artigo 9o . deve 
ser aproveitada , para assegurar a aplicação do dispositivo ãs 
entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissio
nais liberais . 

Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consis
te em alteração que contribui para o aperfeiçoamento da dis
posição a ela pertinente, porque completa o elenco das cate
gorias sociais em cujo interesse a União pode instituir con
tribuições especiais. 

Todavia , quanto ã da expressão "de trabalhadores", enten
demos não deve ser suprimida, porquanto o dispositivo onde se 
acha inserida trata de imunidade tributária concedida ãs en
tidades sindicais de trabalhadores, o que se justifica em fa
ce da inegável importância social dessas entidades e, ainda, 
das suas próprias condições materiais e econômicas . 

Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES27349-3 ADYLSON MOTTA PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe al t eração do art. 194. 
Entendemos , que , na forma como se encontra no texto do 

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente. 
Pela rejeição. 

ES27350-7 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

Propõe a supressão do termo "imagem" do parágrafo 37 do 
artigo 6o . . A supressão não se coaduna com os objetivos visa
dos pelo dispositivo. Distintas são a proteção ã intimidade,ã 
vida privada, ã honra e ã imagem da pessoa. Distintos são os 
efeitos dessa proteção. Deve o termo constar da Carta de o;~ 
rei tos. 

Pela rejeição. 

ES27351-5 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao artigo 24 do Substituti
vo do Relator . 

A Emenda , sem embargo da autoridade do Autor, é por de
mais longa, não se ajustando ã técnica redacional do texto 
constitucional. 

Pela rejeição. 

ES27352-3 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orien t ação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27353-1 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 
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Reputamos incensurável a redação combatida pela Emenda , 
pois a justiça do Distrito Federal , nos termos do Substituti
vo, há que ter jur i sdição também sobre os Territórios . 

Por outro lado , os Territórios têm também sua justiça 
local, não havendo, assim , a reclamada necessidade de os seus 
habitantes se deslocarem até o Distrito Federal para obterem 
a. prestação jurisdicional. 

Pela rejeição. 

ES27355-8 GASTO NE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

O dispositivo alvo da Emenda, por cuidar de matéria j á 
anteriormente regulada pelo Substitut i vo, foi expungido do 
texto. 

Pela prejudicialidade . 

ES27356- 6 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

Busca a Emenda provocar a audiência obrigatória do Pro
curador-Geral da República em t odos os processos de compet ên
cia do Supremo Tribunal Federal (parágrafo 1o. do art. 149) . 

A matéria é hoje disciplinada no Regimento Interno da 
Suprema Corte (art.52) e os t enta o caráter de faculdade, sal
vo na ação penal originária ou nos inquéritos (parágrafo úni
co do artigo 52 do RISTF). Impor-se tal obrigatoriedade, em 
todas as causas, é imprim i r r i tmo ainda mais moroso ao desen
volvimento da prestação jurisdicional . Inobstante esse posi
cionamento pessoal, acolhendo o pensamento predominante no 
seio da Comissão, sou pela aprovação da Emenda. 

ES27357-4 GASTONE RIGHI PTB 
**** *** ** PARECER *** ****** 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição . 

ES27358 - 2 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer preservar na competência dos 
Municípios o imposto sobre serviços , suprimindo a incidência 
correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias , 
mantido para os Estados. 

Certamente numerosos Municípios serão muito prejudica
dos com i perda do ISS. Procede também a afirmação de que a 
prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento 
totalmente diferente da circulação de mercadorias. De resto , 
a absorção do ISS pelo ICM a l terará sistema já implantado que 
se tem algumas espécies de operações nebu losas, poderia ser 
aperfeiçoado . Pode ser temerário mudar isso. 

A decisão é essencialmente po l ítica , na qual poderiam 
ser ouvidos os Municípios , que são os entes mais afetados . 

A Comissão de Sistemat i zação está deixando com os Muni
cípios a tributação dos serviços em geral e com os Estados a 
tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de 
comunicação. 

ES27359-1 GASTONE RIGHI PTB 
**** *** ** PARECER ** *** ** ** 

A inclusão de um dispositivo específico para o transpor
te de granéis , além de privilegiar um setor produtivo em de
trimento de outros, provoca in t erpretação dúbia em sua reda
ção. 

Pela aprovação da emenda supressiva. 

ES27360-4 GASTONE RIGHI 
******** * PARECER ****** ** * 

O conteúdo da emenda , em sua essência, 
incorporado ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

PTB 

já foi 
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Pela rejeição, por inadequação . 

ES27362-1 FRANCISCO ROSSI 
** ** ** ** * PARECER *** *** *** 

PTB 

PTB 
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A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27363-9 FRANCISCO ROSSI PTB 
******** * PARECER *** ** **** 

Al ém da emenda em referência , outras nove, apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art. 6o., constante do Substitutivo . Em síntese, após a ex
pressão "que a lei fixar", propõem que se assegure a proteção 
às participações individuais em obras coletivas, à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas, 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produz i rem ou de que participarem. Além 
desse aditivo, na prática suprimem do original a atribuição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - providência esta pleiteada por outros 21 Cons
t i tuintes. São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi
cativas, sobre as quais o Relator opina por sua aprovação , 
seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas : 

Emenda no . 
ES29575-6 
ES33594-4 
ES27833-9 
ES25117-1 
ES21813-1 
ES22863-3 
-ES23022-1 
ES33794-7 
ES29003-7 
ES30674-0 

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
E$27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant'anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jalles Fontoura 
Ni lson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 
As emenda ES23484-6, ES30536-1 e ES23312- 2, respectiva

mente , dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima , embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença", (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o . , do Subs
titutivo, que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48. O Constituinte Roberto 
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Cunha faz igual proposta, de forma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agripino de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "cientlfica" (parágrafo 
48 ) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Cons t ituição. O Relator , agradecido pelas sugestões, opta, 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o., harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima refe r idas (ES23484-6, ES30536-1, ES23312-2. 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas, as demais, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral , porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejud i cadas . São as 
segu i nt es. 
Emenda no . 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902-7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

ES27364-7 

Constituinte 
Adolfo 01 ivei ra 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mi ncarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

FRANCISCO ROSSI 
********* PARECER ********* 

PTB 

A emenda acrescenta a expressão "nacionais" ao 4o. do 
art. 18 . Visando a evitar que os Partidos que não tiverem re
present antes eleitos sob sua legenda deixe de existir. 

A emenda nos parece totalmente procedente , parecer favo
rável, nos termos da nova redação dada ao Substitutivo. 

ES27365-5 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art. 6o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 

A modificação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ordinária e, 
deste modo, aperfeiçoar a técnica legislativa . 

Pela aprovação. 

ES27366-3 MALULY NETO PFL 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do i nciso I do artigo 21 do Substi t uti
vo do Relator , com a qual não concordamos. 

ES27367-1 MALULY NETO PFL 
** ******* PARECER ********* 

Propõe o Autor alteração no parágrafo 39 do art i go 6o. , 
no tocante às ressalvas ao principio geral da inviolab i lidade 
do sigilo da correspondência e das comunicações. O projeto 
do Relator remete ao legislador ordinário a especificação das 
ressalvas e condiciona sua aplicação a determinação judicial, 
para fins de instrução processual . Tal redação acolhe, em 
parte , a proposta do Autor . · 

ES27368 - 0 MALULY NETO PFL 
******** * PARECER ********* 

Propõe a supressão de dispositivo do artigo 6o . Um dos 
argumentos consiste em que os parágrafos 40, 41, 46 e 47 con
teriam preceitos iguais . As distinções são marcantes. Neles 
encontramos o direito individual à infor~ação e à correção e 
atualização de dados , o direito ao recebimento de informações 
verdadeiras, o direito de obter certidões e o direito de pe
tição. Não se justifica a supressão pretendida. 
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ES27369-8 MAUR ÍC IO CORR~A 
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Pe l a rejeição , de acordo com ent endimento predomi nante 
na Comi ssão de Sistematização. 

Pela rejeição . 

ES27370-1 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

ES27371-0 

De acordo com a Jus t ificativa. 
Pela aprovação. 

MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

PDT 

PDT 

A Emenda não é exc lusi vamente de redação, como a Justifi
cação dá a entender . Substitui - se list a tr íplice por e l eição 
de Ju ízes, sem que se f undamente tão radical mudança no re
crutamento de magis t rados . Nos Estados Unidos, o sistema de 
eleição de Juí zes e Promotores tem produzi do alta corr upção 
política no Judiciár io . 

Pela rejeição. 

ES27372-8 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PDT 

O art. 179 , do Subst i tutivo, define os ramos em que se 
desdobra o Ministério Público. 

Prevê o mesmo dispos it ivo, que Leis Complementares distin
tas, organizarão cada Mini stério Públ i co. 

Ali se especificar ão as questões menores e as peculiarida
des que melhor se enquadram , segundo a boa técnica legislati
va, na esfera da legislação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES27373-6 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, considerando que o novo substitu
tivo do relator já suprimiu os artigos 59 e 63. 

ES27374-4 ROBERTO JEF FERSON PTB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf lita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27375-2 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão da parte final do parágrafo 
1o. do art. 6o. do Substitutivo. 

Acatamos a proposta. Pela aprovação na forma do Substi 
tutivo. 

ES27376-1 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PA RECER ********* 

Sua sugestão foi acolhida em essência na fo r ma do 
Substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES27377-9 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

Além da emenda em referência , out ras nove, apresent adas 
individualmente , mas li teralmente idênt icas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao orig inal do parágrafo 48 do 
art . 6o . , constante do Substitutivo . Em síntese, após a ex
pressão "que a lei fixar " , propõem que se assegure a proteção 
às participações individuais em obras coletivas, à reprodução 
da imagem e voz humanas , inclusive nas atividades esportivas, 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produzirem ou de que participarem. Além 
desse aditivo, na prática suprimem do or iginal a atr ibui ção 

l 
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exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - providência esta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes . São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi
cativas , sobre as quais o Relator opina por sua aprovação, 
seguidas das v i nte e duas outras, parcialmente aprovadas: 

Emenda no . 
ES29575-6 
ES33594-4 
ES27833-9 
ES251 17-1 
ES21813-1 
ES22863-3 
ES23022-1 
ES33794-7 
ES29003-7 
ES30674-0 

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES321 10-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES3 1257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836- 5 
ES30528-0 

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stél io Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octáv io Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribe i ro 
Carlos Sant•anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgi ldásio de Senna 
Enoc Vie i ra 
Antônio Mar i z 
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jalles Fontoura 
Nilson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 
As emenda ES23484-6, ES30536-1 e ES23312-2, respectiva

mente, dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença " , (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o. , do Subs
titutivo, que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento . O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48. O Constituinte Roberto 
Cunha faz igual propos t a, de forma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agripino . de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "científica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Constituição . O Relator, agradecido pelas sugestões, opta , 
porém, por alteração redacíonal do parágrafo 9o ., harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6 , ES30536-1, ES23312-2. 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas , as dema i s , que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes . 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 

Constituinte 
Adolfo Oliveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
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ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719.-8 

ES27378-7 

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ROBERTO JEFFERSON 

Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

ROBERTO JEFFERSON 
********* PARECER ********* 

PTB 

PTB 
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A Emenda propõe o acréscimo de parágrafo ao artigo 6o. 
do Substitutivo do Relator, prevendo a não restrição, em lei, 
do direito à segurança pessoal e à auto-defesa. 

Uma análise dos dispositivos do Projeto revelam que o 
que se se pret~nde com a Emenda já está implicitamente asse
gurado. 

Pela rejeição. 

ES27379-5 ROBERTO -JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

Os detalhes da reforma agrária melhor serão apreciados pe
la legislação ordinária. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES273B0-9 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27381-7 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

O 5o. do art. 13 não contém a e~pressão que a emenda 
deseja substituir. 

Parecer contrário. 

ES27382-5 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

Não obstante tenha o novo Substitutivo adotado redação 
ligeiramente diferente, é inegável que o conteúdo da Emenda 
deve ser aproveitado no referido texto. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo apresentado 
pelo Relator . 

ES27383-3 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

Segundo a tradição histórica, a autonomia é um atributo 
das universidades e não das instituições isoladas . 

Pela rejeição. 

ES27384-1 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob aprec i ação consagra o princ1p10 da liberda
de de ensino, salvo para fins de autorização, reconhecimento 
e credenciamento de cursos, assim como para cumprimento da 
legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional. 

A proposição, além de conter importante princípio de na
tureza democrática, pode contribuir para o atendimento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qualidade do ensino. 

Pela aprovação. 

ES27385-0 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
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público . 

ES27386- 8 NI LSO SGUAREZ I 
********* PARECER ********* 

PDS 
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PMDB 

Pela rejeição , por estar em desacordo com o novo subst i tu
t i vo do Relator . 

ES27387-6 NILSO SGUARE ZI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda permi t e a reeleição dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos. 

O instituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas , nem se adapta à realidade político-eleitoral do 
Pa í s. 

Pela rejeição . 

ES27388-4 NILSO SGUAREZI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos do Subst i tutivo. 

ES27389-2 NILSO SGUAREZI PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Propõe alteração na redação do parágrafo 27 do artigo 
6o . , para elencar fatos típicos sujeitos a apenação com pri
são perpét ua ou pena de morte. Tais penas, em prime i ro lugar, 
chocam-se com a trad i ção constituciona l e legal brasile i ra . 
Em segundo lugar , tem demonstrado a experiência de vários pa
íses que não há relação d i reta entre a aplicação de penas má
ximas e a reduçã6 da v iolênc i a e criminalidade . 

Pela rejeição . 

ES27390-6 NILSO SGUAREZI PMDB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo contempla, com diferente redação , as fina
lidades perseguidas pela Emenda. 

Pela rejeição. 

ES2739 1-4 NILSO SGUAREZI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda permi te a reeleição dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos. 

O instituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapta à real i dade político-eleitoral do 
País . 

Pela rejeição. 

ES27392-2 NILSO SGUAREZI PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

As f inalidades perseguidas pela Emenda estão , em essên
cia e em parte , contempladas no Substitutivo . Pela aprovação 
parcial. 

ES27393-1 NI LSO SGUAREZ I PMDB 
********* PARECER ********* 

A restrição proposta na Emenda privaria a administração 
tributária de um instrumento que, bem usado , serve aos inte

resses da Nação, como é o caso de anistias concedidas para dé 
bitos de valor irrisório, cuja cobrança implica em despesas 
superiores à receita ,ou ao perdão de penalidades para contri
bu i ntes induzidos a êrro em virtude de formulação inadequada 
da lagislação fisca l. É de considerar-se, ainda , que a anis
tia só se aplica às penalidades, mas não ao débito do tribu
to . O que deve ser evitado é o mau uso da anistia, tarefa que 
cabe à lei complementar, conforme art . 197 , i tem III, alínea 
"b" do Subst i tut i vo . 

ES27394- 9 NILSO SGUAREZI PMDB 
********* PARECER ***** *** * 

A emenda apensa quer seja trocada a obr igatoriedade pela 
faculdade de serem progress i vas as alíquotas do Imposto sobre 
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a Propriedade Territorial Rural, mantendo a diretr i z de de
sestimular a formação de lat i fúndios e de propriedades i mpro
dutivas ( 2o. do art . 209). 

Cont r aditor i ament e - data vênia - defende na j ustif itiva 
medidas ef icazes para ser cada vez ma i s estimulado o estoque 
fund i á ri o destinado a fins especu l at i vos e a gravação do la
t if únd io especulativo. 

O projeto remete a regência da mat éria à lei do ente 
tributant e. 

Pe l a rejeição 

ES27395- 7 NILSO SGUAREZI PMDB 
********* PARECER ********* 

As fi nalidades perseguidas pela Emenda estão, em essên
cia e em parte , contemp l adas no Subst i tu t ivo. Pela aprovação 
parc i a l. 

ES27396- 5 NILSO SGUAREZI PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende ampl i ar o número de Estados a 
serem criados segundo d i sposição con t ida no art. 6o . do Títu
lo x. 

Face à supressão do r eferido dispositivo no 
que vamos oferecer , pel o acolhimento de Emendas 
para esse fim, resulta prejudicada a proposição 

ES27397- 3 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

Procedente. 
Houve lapso na referência ao artigo. 

Substi t utivo 
apresentadas 

em tela. 

PDT 

O novo texto do substitutivo levará em conta a correção 
pleiteada . 

Pela aprovação . 

ES27398-1 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte . 

PDT 

Expende o nobre constituinte argumentos plausíveis em sua 
justificação. 

O relator poderá transformá-los em dispositivos inc l usos 
nas "Disposições Transitórias", nos termos que lhe par ecerem 
apropriados . 

Pela aprovação parcial. 

ES27399-0 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

Procedente em par t e . 

PDT 

Expende o nobre constituinte razões plaus íveis em sua 
justificação. 

o relator poderá t r ansformá-las em dispositivo i ncluso 
nas "Disposições Transitór i as", nos termos que lhe par ecerem 
apropr iados. 

Pela aprovação par c i al. 

ES27400- 7 MAUR Í CIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

ES27401-5 

Não é inconstitucional tal exigência. 
Pela rej eição . 

M~URÍCIO CORR~A 
********* PAR=CER ********* 

Procedente em par t e , nos termos do Substitutivo do 
tor. 

Pela a provação . 

ES27402-3 JOSÉ CARLOS COUTINHO 
********* PARECER ** ******* 

PDT 

PDT 

Rela-

PL 

A Comi s são de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os pr i ncipias seguidos pela emenda. 
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Pela rejeição. 

ES27403-1 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

PL 

PDT 
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Visa a Emenda a aprimorar a redação do parágrafo 5o. do 
artigo 149 do Substitutivo . Acolho-a, por seus lídimos fun
damentos . 

ES27404-0 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Busta a Emenda albergar sob a expressão "Tribunais Supe
riores" o próprio Superior Tribunal de Justiça, a pretexto de 
se ev itar distinção entre esses órgãos judiciários. 

Tem razão o subscritor da Emenda, já que não há hierarquia 
entre esses Tribunais. 

Pertinente a observação, acolho a Emenda. 

ES27405-8 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Busca a Emenda aprimorar o texto da alínea "h" do item 
do artigo 148 do Projeto. Segundo o entendimentocolhido no 
concerto dos membros da Comissão, optou-se por dar maior 
elastério ao dispositivo em epígrafe, o que implica aprova
ção da Emenda . 

ES27406-6 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Propugnao ilustre autor da Emenda que se delimite a ex
tensão da ação direta de inconstitucionalidade. 

A pretensão nos parece justa. 
Pela aprovação. 

ES27407-4 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

PDT 

O dispositivo impugnado (alínea "p" do inciso I do art. 
148) contempla duas situações : o interesse geral da magistra
tura e o impedimento de mais da metade dos membros de um tri
bunal. 

Por não serem hipóteses de ocorrência rotineira, é justo 
que o deslinde dessas causas fique a cargo do STF. 

Pela rejeição. 

ES27408-2 RENATO VIANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A nosso ver, o texto constitucional deve assegurar ao 
trabalhador salário mínimo que satisfaça suas necessidades 
básicas e as de sua família. 

No que se refere à enumeração das necessidades, é sabido 
que o que se entende por básico varia com o tempo. Há consen
so, é certo, no que se refere à alimentação e moradia, por 
exemplo. O grau de necessidade de outros aspectos da vida in
dividual para uma existência digna é objeto de debate . A ten
dência previsível, contudo, é o progressivo crescimento do 
número de necessidades consideradas básicas a par do desen
volvimento sócio-econômico do país . 

Nesse caso, a inclusão da enumeração proposta , por mais 
exaustiva que pareça, deixará, a futura Constituição, em de
fazagem permanente em relação à realidade sujeitando-a a 
constantes e desnecessárias alterações. 

ES27409-1 RENATO VIANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

O princípio adotado: "promoção e incentivo", é bem amplo 
e abrangente e fica implícito que o desenvolvimento científi
co, a autonomia e a capacitação tecnológica devem ser orien
tadas para os problemas nacionais. 

Pela prejudicialidade. 

ES27410-4 RENATO VIANNA PMDB 
********* PARECER ********* 
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O dispositivo da Emenda, embora r evele o elevado descor
tino do proponente, pode rá figurar mais adequadamente, de 
acordo com a tradição do direito brasileiro , no corpo da le
gislação ordinár i a e complementa r. 

Pela rejeição. 

ES 27411 -2 RENATO VI AN NA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A expressão associativismo é mais abrangente que traba
lho associado . 

Pela rejeição. 

ES27412- 1 RENATO VIANNA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A livre iniciativa, fundamento da ordem econômi ca, de a
cordo com o projeto, já incorpora a possibilidade de ativida
de produtiva estatal, sendo , assim , desnecessária sua enume
ração como princ í pio. 

Ademais , nos disposi ti vos subsequentes, o projeto delim i ta 
o conteúdo do processo de intervenção estatal no domínio eco
nômico, inclu i ndo a atuação empresarial do Estado, e sua su
bordinação a normas e obrigações pertinentes a iniciativa 
privada, e ao controle legislativo . 

Pela rejeição. 

ES27413-9 RENATO VIANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Uma vez que não se proíbe, i nexiste qualquer empecilho à 
negociação individual. 

O princípio firmado no inciso IX já é bastante amplo e 
não aumentaria a faixa de participação do homem nos resulta
dos econômicos do seu trabalho com a negociação individual , 
como forma alternativa ou aditiva à negociação coletiva com o 
empregador . . 

ES27414-7 RENATO VIANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda deseja ampliar a imunidade do ICMS quan
to às operações para o ext erior, acrescentando aos produtos 
i ndustr i al i zados a pres t ação de serviço para o exterior. Ale
ga que além de cons i st i r prát i ca internacional, a não inc i 
dência para os serviços v i abili zaria a conquista de mercados 
atualmente inatingíveis por excesso de carga tributária. 

Nova versão para o Projeto mantém o texto anterior . 

ES27415-5 RENATO VIANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do eminte Consti tu i nte acrescenta a expressão 
"desenvolvimento econômico ao Text o do 4o . do Art. 220. 

O conteúdo da emenda e sua justificação, em confronto 
com o Substitutivo, não se coaduna com a Sistemática de Pla -
nos e "Orçamento. Entendemos que o demonstrativo do reflexo 
produzido sobre as receitas e despesas da União é concebível , 
entretanto , sobre o desenvolvimento econômico só pode ser a
fer i do posteriormente. 

Pela reje i ção. 

ES27416-3 MANOEL MOREIRA PMDB 
****** *** PARECER ***** **** 

A matéria versada no item cujo acréscimo é proposto en
seja , sempre, aumento de despesa, sendo imprescindível, por 
tanto, a correspondente autorização legislativa, tal como 
previsto no Substitutivo . 

Pela reje i ção. 

ES27417-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
***** ** ** PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os pr i ncíp i os seguidos pela emenda. 

Pela rejeição . 
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PMDB 

Insurge-se o Const i tuinte contra o conceito de que o Mi
nistério Público seja essencial à função jurisdicional doEs
tado . 

Acredita o autor que a imprescindibilidade do Ministério 
Público se limita à jurisdição criminal . 

Não logrou , todavia, demonstrar a justeza do seu racioc í 
nio. 

Pela rejeição . 

E$27419-8 MANOEL MOREIRA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Procedente, deve se evitar qualquer vinculação salarial . 
Pela aprovação . 

ES27420-1 MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

Procedente. 

PMDB 

O novo texto do substitutivo levará em conta a supressão 
proposta , bem just ifi cada . 

Pelo acolhimen t o. 

ES27421-0 ADYLSON MOTTA PDS 
****** *** PARECER ********* 

A emenda dispõe que 
nas legislativas". 

"a le i disporá sobre a previdência 

A nosso ver, medida 
Pela rejeição. 

inteiramente desnecessária . 

ES27422-8 FRANCISCO AMARAL 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A Emenda merece aprovação , sob outra forma, no Substi
t utivo. 

Convém ficar expresso que podem também instituir a con
tribuição sindical, a categoria econômica e outras, objeti
vando o custeio das atividades do respectivo sistema confede
rativo . 

Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES27423-6 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao art. 201, para nele in-
cluir também as contribuições de interesse das categorias 
econômicas. 

Trata-se de proposta que contribui para aperfeiçoar a re
dação do dispositivo , porquanto a inclusão das categorias e
conômicas efetivamente complementa as espécies de categorias 
socia i s em cujo interesse pode a Un i ão instituir contribui
ções parafiscais. 

Pela aprovação. 

ES27424-4 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor permitir a reeleição dos Prefeitos . 
O instituto da reeleição não é de nossas tradições repu

blicanas, nem se adapta à realidade político-eleitoral do Pa
is. 

Pela rejeição . 

ES27425-2 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Propõe o que já está previsto no item vii do art. 135 . 
Pela prejudicialidade. 

ES27426-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende que se inst1tua a aposentadoria com
pulsória dos juízes aos trinta anos de serviço e dez de efe
tivo exercício na judicatura . 

Embora respeite as razões do ilustre constituinte , opino 
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pela rejeição da Emenda, vez que a sua adoção prop1c1aria que 
um juiz, na plenitude de sua capacidade intelectiva, fosse a
fastado da atividade judicante, quando ainda muito poderia 
fazer, mercê da experiência acumulada ao longo de tantos anos 
de carreira. Opino pois, pela rejeição. 

ES27427-9 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A participação dos trabalhadores na gestão das empresas 
tem o verdadeiro significado da integração do capital e do 
trabalho. Traduz , portanto, relevante conquista dos trabalha
dores que , também participando dos lucros, permitirá que se 
cumpra a verdadeira função social da empresa. 

ES27428-7 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a redação do substitu
tivo atende melhor à disciplina da matéria. 

ES27429-5 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , confli ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27430-9 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, conforme parecer da emenda no. ES28561-1. 

ES27431-7 IVO CERSÓSIMO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda permite a reele{ção dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos. 

O instituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapta à realidade político-ele itoral do 
País. 

Pela rejeição . 

ES27432-5 IVO CERSÓSIMO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a denominação "consti
tuição municipal" não parece mais conveniente ao que Le i Or
gânica utilizada no Substitutivo do Relator, em especial por
que, além de ser um sinônimo, tem a vantagem de distinguir a 
Carta Municipal dos Estados e da República . · 

ES27433-3 IVO CERSÓSIMO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf li ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27434-1 IVO CERSÓSIMO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 

ES27435-0 IVO CERSÓSIMO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , tendo em vista que a matéria se insere nas 
atividades que são próprias dos municípios, sendo desnecessá
ria previsão constitucional a respeito. De outra parte, não 
nos parece conveniente a participação desses organismos no 
processo decisório municipal, em clara quebra de autonomia do 
executivo. 

ES27436-8 IVO CERSÓSIMO 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda modificar a redação da 
item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos 
motivos constantes da Justificação. 

PMDB 

letra "c" do 
ponderáveis 
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Embora não possamos 
adotado texto insp i rado na 
considerada parc i almente 
proposição estará contida 
dispositivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES27437-6 IVO CERSÓSIMO 
**** ***** PARECER *** ** **** 

PMDB 

acolhê-la na íntegra , porque 
Emenda ES32871-9 , é de ser 

aprovada , já que a idéia da 
na nova redação dada àquele 

PMDB 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princípios seguidos pela emenda. 

Pela rejeição . 

ES27438-4 IVO CERSÓS I MO PMDB 
****** *** PARECER *** ****** 

A emenda manda acrescentar disposit i vo ao Título X - Das 
Disposições Transitórias - prorrogando os atuais mandatos de 
Prefeitos , Vice-Prefe i tos e Vereadores até 1990. 

Consideramos a medida i noportuna e já devidamente tratada 
no art. 18 do mesmo tí t ulo . 

Pela rejeição. 

ES27439-2 IVO CERSÓSIMO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos, o direito de alistar-se eleitores e de votar . 

Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adqui
riu a maturidade necessária para o exercício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação. 

Pela rejeição. 

ES27440-6 IVO CERSÓSIMO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Pretende a Emenda que se inclua, no capítulo relativo à 
saúde , dispositivos que facilitem a remoção de órgãos para 
transplante, obrigando-se o Governo a desenvolver campanhas 
de esclarecimento e aparelhando-se os hospitais para a con
servação de órgãos e tecidos. 

Por se tratar de matér i a estranha ao âmbito constitucio
nal, ela foi retirada do Substitutivo e a ele não deve retor
nar. 

Pela rejeição. 

ES27441-4 IVO CERSÓSIMO PMDB 
******** * PARECER ********* 

Para o exercício da judicatura , notadamente em tribu
nais , é imprescindível a prática forense, a militância no fo
ro. 

Tal requisito, entretanto, não é atendido pelos delega
dos de polícia, por maior que seja a sua vivência no trato 
das leis. · 

Pela rejeição. 
-----------------------------.-------------------------------------------------

ES27442-2 IVO CERSÓSIMO PMDB 
*** ****** PARECER ***** **** 

Visa a presente Emenda a instituir o presidencialismo. 
Uma vez que mantivemos o parlamentarismo proposto no 

substi t utivo, somos pela rejeição. 

ES27443-1 IVO CERSÓSIMO PMDB 
********* PARECER ******** * 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição . 

ES27444-9 IVO CERSÓSIMO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende restabelecer o sistema presidenc ialis 
ta de governo, por entendê-lo o que melhor se coaduna com a 
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realidade histórico-político cultural brasileira, e, portan
to, promove as modificações necessárias no texto do Substitu
ti vo do Relator. 

Ainda que coerente em seu objetivo, a Emenda deve ser 
r ejeitada por não reproduzir o entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização . 

ES27445-7 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe incluir um dispositivo no Capítulo II do 
Título VIII para que a penhora seja disciplinada no texto 
constitucional. 

A proposta examinada, segundo a tradição do direito brasi
leiro, contém matéria expecífica da legislação ordinária , de
vendo nela configurar mais adequadamente pelos desdobramentos 
que apresenta e porque haverá uma mais cuidadosa consideração 
em etapa posterior do processo leg i slativo. 

Pela rejeição. 

ES27446-5 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Subst it u
tivo do Relator. 

ES27447-3 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

ES27448-1 

É indiscutível a pertinência da Emenda. 
Pela aprovação. 

MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

PDT 

PDT 

A Emenda, ao estabelecer vinculação orçamentária, procu
ra ressuscitar proposta já vencida nas fases anteriores da e
laboração constitucional . 

Pela rejeição . 

ES27449-0 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Afigura-se-nos mais conveniente o posicionamento adotado 
pelo Substitutivo , pois a centralização proposta,"data ve
nia", além de burocratizante, nenhum benefício trará para o 
processo de encaminhamento das propostas orçamentárias dos 
tribunais. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES27450-3 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa nítida opção pelo parlamentar i s
mo. Pela rejeição . 

ES27451-1 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa nítida opção pelo parlamentaris
mo. Pela rejeição . 

ES27452-0 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER **** ***** 

Segundo a tradição histórica, a autonomia é um atributo 
das universidades e não das instituições isoladas. 

Pela rejeição. 

ES27453-8 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Si stematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princípios seguidos pela emenda. 

Pela rejeição . 

ES27454- 6 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda em exame objetiva formalizar a exigência do con-
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curso público de t ítulos e provas para o acesso e as promo
ções na carreira do magistério universitário, em qualquer ca
so. 

A regra proposta contraria o sistema tradicional em nosso 
estatuto do mag i stério como t ambém a disciplina cons ti tucio
nal vigent e , mantida pelo Projeto , de só exig i r concu r so pú
bl i co para o proviment o dos cargos i niciais e f i nais da car
reira . 

Não há razões de maior valia a recomendar a extensão do 
cr i tér io , i ndi scriminadamente, a todas as hipóteses de "aces
so e promoções" o que se imagina impraticável por desfigurar 
o i ns tit uto do "acesso" ou o da "promoção", ao colocar lado a 
lado, na disputa das vagas , não só os professores do quadro 
como aq ueles estranhos à carre i ra, mediante o concurso públi
co . 

Pela rejeição . 

ES27455-4 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilus t re Cons t ituinte , conf lita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27456-2 PAES LAND I M PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a participação dos sindicatos nas nego
ciações coletivas, na forma da lei. 

Mas a lei poderá estabelecer uma participação facultati-
va . 

Em nosso Substitutivo, optamos pela participação obriga
tória, como forma eficaz de solucionar os dissídios traba
lhistas coletivos. 

Somos pela rejeição . 

ES27457-1 MAURÍCIO CORRt.A PDT 
********* PARECER ********* 

Busca a Emenda albergar sob a expressão "Tr i bunais Supe
riores " o próprio Superior Tribunal de Justiça, a pr etexto de 
se ev i tar distinção entre esses órgãos judiciár i os . 

Tem razão o subscritor da Emenda , já que não há hierarquia 
entre esses Tribunais . 

Pertinente a observação, acolho a Emenda. 

ES27458-9 MAURÍCIO CORRt.A PDT 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda que se suprima da alínea "r" do item 
do art . 148 a expressão "suje i tas à sua jurisdição" porque o 
poder de avocar, por sua importância, deve estender-se a 
quaisquer feitos . 

Acolho a proposição, por seus lídimos fundamentos . 

ES27459-7 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda se assen t a em razões judiciosas e irrespond í 
veis, sendo indiscutíve l. pois, a sua pertinência . 

Pela aprovação . 

ES27460-1 MAURÍCIO CORRt.A PDT 
*** ****** PARECER ** ******* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princ í pios seguidos pela emenda. 

Pe l a rejeição . 

ES27461-9 MAURÍCIO CORRt.A PDT 
********* PARECER ********* 

A redação sugerida não altera o conteúdo nem aprimora a 
form~ do dispositivo emendado. 

Assim, merece acolhida nos termos do substitutivo do re
.1 a t-or. 
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Pretende a Emenda reeditar a competência do Supremo Tribu
nal Federal para julgar recurso extraordinário fundado em 
diss í dio jurisprudencial, quando a decisão do Superior Tribu
nal de Justiça contrariar, manifestament e, decisão da Excelsa 
Corte . 

Acolho a Emenda, por seus lídimos fundamentos. 

ES27463-5 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Por se ajustar às normas adotadas pela Comissão de Sis
tematização , somos pela aprovação da emenda . 

ES27464-3 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adota or ientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda. 

Pela rejeição . 

ES27465-1 MAURÍ CIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda realiza indiscutível apri moramento do texto. 
Pela aprovação. 

ES27466-0 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou or ientação que não 
pode conviver com os princ1p1os segu idos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES27467-8 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda em questão está aprovada. 

ES27468-6 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se estende, a nosso ver, desneces
sariamente em detalhes que deveriam ser especificados pela 
legislação ordinária . 

Pela rejeição . 

ES27469-4 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********~ 

Acolhemos a sugestão do nobre Constituinte, uma vez que 
o dispositivo, objeto da emenda, encontra-se contido no inci 
so XVIII do artigo. 7o. 

Pela aprovação . 

ES27470-8 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

O inciso III do art i go 7o. mantém, na sua integridade e 
finalidades, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Caberá 
ao legislador, ao regulamentar o inc i so I do artigo 7o . do 
Substitutivo avaliar se o FGTS é suficientemente compensató
rio da despedida imotivada ou sem justa causa , ou se é caso 
de, paralelamente, i nsti t uir outra indenização proporcional 
ao tempo de serviço . 

ES27471-6 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao 56 do Ar t. 6o. , propondo sua supressão. 
A matéria está sendo deslocada para o capítulo da ordem 

econômica , com outra redação. 
Pela rejeição . . 

ES27472-4 MAX ROSENMA NN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objet i va restringir a vedação contida ~o a r tigo 
219 do Projeto de Constituição da Com i ssão de Sistematização 
aos depós i tos e aplicações em ins tit uições financeiras 
privadas . 
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A disposição em exame, a nosso ver, versa sobre matéria 
que estaria melhor definida em norma de caráter infraconsti
tucional, motivo porque consideramos mais apropriada a sua 
supressão. 

Pela prejudicialidade. 

ES27473-2 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 2o. do Art. 90, 
que delega às Comissões a atribuição de discutir e votar ma
téria de sua competência , dispensando a manifestação do Ple
nário. 

O dispositivo em questão objetiva agilizar o processo 
legislativo. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES27474- 1 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte , a 
presente Emenda, conflita com a sistemática adotada pelo Su
bstitutivo . 

Em assim sendo, somos pela re j eição da Emenda. 

ES27475-9 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

O dispositivo citado trata de matéria fundamental dentro 
do cap ít ulo de CT . O conceito estabelecido para emrpesa na
cional é complementado com os conceitos no artigo que o pro
ponente pretende suprimir. No parágrafo único do artigo em 
exame foram suprimidas as expressões "transferir" e "variar", 
para melhor adequação à realidade. 

Pela rejeição. 

ES27476-7 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 
52 Constituintes, querem imped i r que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 51. do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios . Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 1o. do art . 209 do Pro
jeto de Constituição. 

Em seu conjunto , as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os · já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União ; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza c9mo uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes benefi
ciados , pois já lhes está sendo assegu~ado perceber,da União, 
21,51. do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o ad i cional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil ; que o adicio
nal elevará consideravelmente a carga tributária para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que 
seria um "bis in idem" dific il mente suportável , mesmo porque 
o limite de 51. é bem elevado; que a inovação destoa da tra
dição do País, eleva a carga tributária sobre as empresas e 
os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto 
pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o 
mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que paga
rá o imposto adicional ,porque os mecanismos de cobrança e 
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fiscalização são precar1os em relação a categorias com maior 
poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição 
do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar
se-á mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do 
empresário; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competência tributária concorrente 
gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Fe
deração, agravados pela não uniformidade do adicional, poden
do ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política;que 
até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 
47% da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicio
nal , ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afuguen
tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional ,de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre
sas; que, portanto, as regiões periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada , sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador , só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados , restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente benefictaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên-
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cia; que no ambiente inflacionário , recessivo e de dificulda
des para todos os setores , o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais ; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços , até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela lu t a para limitação 
do poder de tributar do Estado , de forma que qualquer acrés
cimo é um r etrocesso ; que o imposto de renda não deve ser fa 
to gerador de outro tribu t o; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda , sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa um~ bitributação , prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados , extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. · 

O fator positivo que se pode apont ar para o Adicional ao 
Imposto de Renda, inst i tu í vel pelos Estados, reside na poten
cialidade de aument o de sua receita t r ibutária , a baixo cus
to , já que se apoiará nos lançamentos e na cobrança feitos 
pelo Governo Federal. 

A Comissão de Sistematização está limitando as incidên
cias aos lucros e aos ganhos e rendimentos de capital . 

ES27477-5 MAX ROSENMANN PMDB 
**** ***** PARECER **** *** ** 

A emenda sob exame quer que haja um limite max1mo, fixá
vel pelo Senado, para o imposto sob r e transmissão "causa mor
t i s" e doação , pr ev i sto para os Estados no projeto de Consti
tu i ção. Invoca necessidade de harmonia a ní vel nac jonal e de 
proteção ao contribuinte. 

Data venia, o princípio federativo recomenda que cada Es
tado Federado tenha plena competência no imposto que lhe foi 
atribuído. 

Nova versão do projeto introduz parágrafo acolhendo o 
1 imite. 

ES27478-3 MAX ROSENMANN PMDB 
******* ** PARECER *** *** *** 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre , naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de o i to horas diárias ser in
terrompida para repouso. A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total. 

Consideramos ser necessário assegurar esse direito do tra
ba l hador no texto constitucional . 

Pela rejeição. 

ES27479-1 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão do ilustre Constituinte, através da sua emenda, 
contraria o emorme consenso já obtido, junto aos Senhores 
Constituintes , quanto à redação do artigo 225 do Substituti
vo. 

Pela rejeição. 

ES27480-5 MAX ROSENMANN PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A inclusa Emenda pretende suprimir, nas hipót eses de 
regulação em lei complemen t ar, "dispor sobre os casos de 
substituição tributária " (Art. 209 , 9o., II). 

Justificam os autores das duas emendas que baseado na 
emenda referente à microempresa, não cabe a substituição 
tributária; que se torna necessário impedir qualquer 
discricionarismo governamental ; que a substituição tributária 
permite que, ao talante dos governantes, seja exigido o 
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ES274B0-5 MAX ROSENMANN PMDB 

imposto estadual sem que tenha ocorrido ainda o fato ger ador; 
que na substituição tributária, os governantes querem que o 
imposto seja pago antec ipadamente, quando o ICM seria devido 
pelo destinatário da mercadoria; que no ICM só ocorre um fato 
gerador, p.ex. a saída do produto do estabelecimento 
industrial para o revendedor; que na substituição tributária 
é exigido que o industrial recolha o ICM também sobre 
eventual futura saída do estabelecimento revendedor, 
constituindo-se uma aberração jurídica. 

As duas emendas querem impossibilitar a substit uição 
tributária. 

A Comissão de Sistematização está mantendo o item 
questionado. 

Pela rejeição . 

ES27481-3 MAX ROSENMANN 
********* PARECER ********* 

O dispositivo sugerido é redundante, da vez 
delimita o alcance da legislação que definirá a 
empresas sob o amparo do dispositivo emendado . 

Pela rejeição. 

ES27482-1 MAX ROSENMANN 
********* PARECER ********* 

PMDB 

que o texto 
proteção às 

PMDB 

Objetiva a Emenda dar nova redação ao parágrafo único do 
art. 195, que trata dos princípios da personalização dos im
postos e da graduação destes segundo a capacidade econômica 
do contribuinte. 

Não obstante as razões apresentadas a favor da Emenda, 
parece-nos que a redação por ela sugerida não contr i bui para 
o aperfeiçoamento do dispositivo, porquanto altera o sentido 
e o alcance dos princípios nele inscritos . 

Pela rejeição. 

ES27483-0 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda v isa alterar a redação do 2o. do 
art. 3o . do Substitutivo, no sentido de incluir a expressão 
"desde que sejam recolhidos pelos órgãos legislativos corres
pondentes as importâncias devidas" . 

O acréscimo, inegavelmente corrige a omissão, pois é co
lorário do direito à pensão o correspondente recolhiment o das 
contribuições aos órgãos previdenciários . 

Todavia, a matéria resultou suprimida do novo Substitu-
tivo pelo acolhimento de proposições para esse fim. Face à 
essa circunstância, somos pela rejeição. 

ES27484-8 MAX ROSENMANN 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade . 

PMDB 

A Emenda trata das regiões de desenvolvimento e propõe a su
pressão parcial de incentivos a atividades produtivas regio
nais, contidas no Art . 63 das Disposições Transitórias, pro
pondo, inclusive, nova redação para o Artigo. 
O referido Artigo será integralmente suprimido, nos termos do 
Substitutivo. 

ES27485-6 VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição em tela pretende alterar as disposições 
inseridas no artigo 1o. do Título das Disposições Transitó
rias, o qual regula a concessã~ de anistia aos atingidos 
pelos atos de exceção editados pelo regime autoritários que 
se implantaram no País. 

A redação do Substitutivo dá correto tratamento aos 
atingidos pelos atos arbitrários do regime autoritário 
implantado no País. 

Pela rejeição. 
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Cuida a emenda de a l terar a redação do parágrafo 26 do 
artigo 6o .. A redação do Projeto permitirá que se alcance o 
mesmo objetivo visado pelo Autor. Ambas as redações asseguram 
que apenas os necessitados receberão assistência judiciária 
gratuita . 

Pela aprovação. 

ES27487-2 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A questão do mandato do atual Presidente da República já 
está definida no projet o . 

ES27488- 1 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf li ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27489-9 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf l ita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27490- 2 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

O disposto no item XI do art . 83 trata de caso peculiar, 
quando o Procurador-Geral da República for exonerado, de ofí
cio, antes do término de seu mandato. Assim, os argumentos 
expendidos na justificação da Emenda não autorizam o seu aco
lhimento. 

Pe la rejeição . 

ES27491-1 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o 
texto do substitutivo, daí nosso parecer pela sua aprovação . 

ES27492-9 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECE~ ********* 

A Emenda pretende atribuir aos Auditores - substitutos dos 
Ministros - garantias constitucionais para maior segurança do 
desempenho de suas atribuições, porque, efetivamente, mesmo 
quando não substituindo os titulares, têm eles o encargo de 
relatar processos em plenário permanentemente. 

De todo modo , a idéia, conquanto louvável, ainda não en
controu aceitação perante a maioria dos membros da Comi ssão , 
daí porque o parecer é pela rejeição da proposição . 

ES27493-7 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Pelas razões invocadas pelo douto Constituinte, opino 
pela aprovação da Emenda, nos termos do Substitutivo. 

ES27494-5 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Pelas razões invocadas pelo douto Constituinte, manifes
to-me pela aprovação da Emenda, nos termos do Substitutivo. 

ES27495-3 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* . 

A Emenda visa a alterar para dois terços o quorum para 
rejeição de juiz, quando da apuração de antiguidade. 

São louváveis as razões invocadas pelo douto constituin
te, na defesa de sua proposição. Assim, opinamos pela apro
vação. 

ES27496-1 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos 
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Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, 
a disposição contida na Emenda conflita com o entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização. 

Assim, somos pela sua rejeição. 

ES27497- 0 MAURÍC IO CORR~A PDT 
********* PARECER ******* ** 

Em que pese a opinião do douto Constituinte, manifesto
me pela rejeição da Emenda , por considerá-la conflitante com 
o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

ES27498 - 8 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela 
reje ição da Emenda por entendê-la conflitante com o entendi
mento predominante na Comissão de Sistematização. 

ES27499-6 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda em ep,grafe, alvejando a al,nea "b" do inciso I 
do artigo 148 do Substitutivo, não se harmoniza com o pensa
mento predominante na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES27500-3 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda escoimar a redação da al,nea "a" do 
parágrafo 1o. do art. 150. 

Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o 
vocábulo "Federais", inserido equivocadamente após a expres 
são "Tribunais de Justiça". 

ES27501-1 GERALDO ALCKMIN PMDB. 
********* PARECER ********* 

O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor 
da emenda promoveria verdadeira sangria nos cofres da 
Previdência Social, principalmente se se levar em conta que , 
atualmente, há benefícios cujo valor é calculado com base na 
média dos últimos 48 meses de contribuição . 

Pela rejeição. 

ES27502-0 GERALDO ALCKMIN PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda comporta desdobramentos jurídicos 
que melhor se coadunam com a legislação complementar e ordi
nária, devendo ser objeto de análise em etapa posterior em 
processo legislativo . 

Pela rejeição . 

ES27503-8 GERALDO ALCKMIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à 
compatibilização do dispositivo emendado com normas fixadas 
no mesmo texto constitucional. 

ES27504-6 GERALDO ALCKMIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrá ri o, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como impresc i ndível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES27505-4 GERALDO ALCKMIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda a assegurar aos servidores públicos , admi
tidos antes de 13 de maio de 1967, o direito à aposentadoria 
com 30 anos de serv i ço , para o homem , e 25 anos , para a mu
lhe r. 
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PMDB 

A proposta não atende à decisão adot ada pelo Relator. 
Pela rejeição . 

ES27506-2 GERALDO ALCKMIN 
********* PARECER **** ***** 

O autor do projeto propõe a supressão dos limites 
e 53 anos de idade para concessão da aposentadoria por 
de serviço . 

PMDB 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e op i namos pela aprovação. 

ES27507-1 GERALDO ALCKMIN PMDB 
** *** **** PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os pr inc1p1os seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES27508-9 GERALDO ALCKMIN PMDB 
****** *** PARECER ******* ** 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator. 

ES27509-7 GERALDO ALCKMIN PMDB 
****** *** PARECER ** ** ***** 

O Substitutivo acolheu o princ í pio da vinculação de 
recursos de impostos como meio de assegurar recursos 
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

Pela aprovação parcial. 

ES27510-1 GERALDO ALCKMIN PMDB 
********* PARECER ******** * 

Somos pela aprovação da Emenda, uma vez que a previsão 
de desmembramento territorial e de criação de Comissão para 
esse fim, na realidade , pode ser objeto de legislação i nfra
constitucional. 

Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas so
mente devem ser cogitadas formalmente, após estudos criterio
sos acerca das conveniências sociais, interesse público e 
viabilização financeira . 

Pela aprovação da proposição. 

ES27511-9 GERALDO ALCKMIN PMDB 
***** **** PARECER ****** *** 

A Comissão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda . 

Pela rejeição . 

ES27512-7 OLAVO PIRES PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Pela rejeição, · por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator . 

ES27513-5 OLAVO PIRES PMDB 
******* ** PARECER ****** *** 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto . Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem . 

No entanto, as pecul iaridades da realidade brasi l e i ra 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil. 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim, 8ntendemos que a nova Constituição não deva proi
bí-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes-
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PMDB 

Por isso , optamos pela eliminação da vedação , remetendo 
à leg i slação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normatizada com ma i s propriedade, em seus mais va
r i ados aspectos. 

ES27514-3 OLAVO PIRES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art. 192. 
A emenda seria válida se mais abrangente, pois deixa de 

prever a iniciativa para o emprego das Forças Armadas no âm
bito interno. 

Pela rejeição . 

ES27515-1 OLAVO PIRES PMDB 
********* PARECER ~******** 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator. 

ES27516-0 ROBERTO JEFFERSON PTB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia 
prevista no art. 1o. do Título das Disposições Transitórias. 

A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é 
suficiente para compensar e reparar os danos sofridos por 
grande número de brasileiros atingidos pelo regime autori t á
rio . 

Pela rejeição . 

ES27517-8 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

a emenda propõe alteração na redação do art. 4o. do Tí
tulo X - Das Disposições Transitórias - com o objetivo de 
suprimir a expressão "salvo quanto ao sistema de governo", 
por considerá-la desnecessária . 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES27518-6 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa alterar a redação do 2o. do 
art. 3o. do Substitutivo, no sentido de incluir a expressão 
"desde que sejam recolhidos pelos órgãos legislativos corres
pondentes as importâncias devidas" . 

O acréscimo, inegavelmente corrige a omissão, pois é co
lorário do direito à pensão o correspondente recolhimento das 
contribuições aos órgãos previdenciários. 

Todavia, a matéria resultou suprimida do novo Substitu-
tivo pelo acolhimento de proposições para esse fim . Face à 
essa circunstância, somos pela rejeição. 

ES27519-4 ÉZIO FERREIRA PFL 
*** ****** PARECER ********* 

A presente Emenda pretende supr1m1r os dois prime i ros 
artigos das Disposições Transitórias, os quais disciplinam a 
concessão de anistia e a comissão dos atos praticado durante 
o regime de exceção, repectivamente. 

A anis ti a constitui anseio de grande nú~ero de brasilei
ros atingidos por atos do regime autoritário. 

É hora de se corrigir situações geradas que implicaram 
graves prejuizos para tantos brasileiros . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES27520-8 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

O texto proposto não inova e nem beneficia a redação 
original . 

Ficamos , destarte, com o a t ual texto do pa rágraf o 3o. do 
art. 303 , notadamente pela clareza e objetiv i dade que o ca
racteri za . 

Por tais razões, deixamos de acolher a sugestão . 
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Pela rejeição. 

ES27521-6 ÉZIO FERREIRA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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A Emenda visa à modificação do parágrafo 2o . do artigo 
302 , de maneira a ser estabelecido que a exploração das ri
quezas mineiras em terras indígenas depende da autorização do 
Congresso Nacional, da anuência das popu l ações atingidas e de 
sua participação no trabalho e no resultado da lavra . 

Pref i rimos a redação constante do Segundo Substitutivo 
por ser a que , no nosso entendimento, mais adequadamente pre
serva os interesses nacionais e os das populações indígenas 
autóctones. 

Pela rejeição . 

ES27522-4 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitu-
tivo, embora a redação, como está proposta, não seja in-
cluída. 

Pela aprovação parcial. 

ES27523-2 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da presente emenda estão atendidas no 
"caput" do art. 299, do substitutivo do relator, quando esti
pula que estão assegurados os direitos do menor à ass i stên 
cia social. Como se dará essa assistência, compete à l egisla
ção ordinária apropriada . . Pela prejudicialidade . 

ES27524-1 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art. 192. 
A alterção, entretanto, não aperfeiçoa o texto, pois dei

xa de prever a iniciativa pelos poderes constitucionais para 
o emprego das Forças Armadas no âmbito interno e confere ao 
Presidente da República a iniciativa da lei complementar alu
dida ao 1 .. 

Pela rejeição. 

ES27525-9 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida , pois cor
responde à orientação adotada pelo Relator. 

Pela aprovação. 

ES27526-7 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por ser desnecessário o acréscimo da pro
positura. 

ES27527-5 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf li ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27528-3 MANOEL CASTRO PFL 
********• PARECER ********* 

pela prejudicialidade, em decorrência da supressão do 
texto do substitutivo do Relator do capítulo VI que trata das 
regiões de desenvolvimento. 

ES27529-1 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, considerando que o dispositivo a 
que se refere a Emenda f oi suprimido do Substitutivo. 

ES27530-5 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 
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A Emenda trata de leg i slação geral e específica sobre normas 
urbanísticas , define instrumentos de política social, estabe
lece a obrigatoriedade de planos urbanísticos locais e propõe 
mecan i smos para acompanhamento e progr amas urbanos . 
Em que pesem as razões apresentadas , a sugestão contraria di
retrizes de s i stemati zação adotadas no presente Substitut i vo. 

ES27531-3 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES27532-1 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

A ampliação das i munidades tributárias contraria tendên 
cia crescent e dos senhores Const i tuintes, man i fes t ada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, a l ém de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Mun i cípios e de se reduzir o "deficit" 
público . 

ES27533-0 EDUARDO BONFIM PC DO B 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a acrescentar parágrafo ao art igo 121 , para 
deixar expresso que o Primeiro-M i nistro é o Chefe do Governo. 

O acréscimo sugerido não me parece necessário. 
Pela rejeição . 

ES27534-8 HAROLDO LIMA 
********* PARECER *** ****** 

PC DO B 

A Emenda visa a suprimir disposição normativa do Subst i 
tutivo por entender que é despicienda . No entanto, por não 
refletir o entendimento da Comissão de Sistematização , deve 
ser rejeitada. 

ES27535-6 HAROLDO LIMA PC DO B 
******** * PARECER ********* 

A Emenda visa a suprimir disposição normativa do Substi
tutivo por entender que é despicienda . No entanto , por não 
refletir o entendimento da Comissão de Sistemat ização, deve 
ser re j e i tada . 

ES27536-4 EDUARDO BONFIM 
********* PARECER ********* 

A Emenda refere-se às atribuições do Presidente 
blica , delineadas no art . 115, que compõe a Seção II 
lo V do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente 
rações alvissaradas pelo ilustre constituinte, tendo 
que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
diferente , que mantemos no novo Substitutivo. 

ES27537-2 EDUARDO BONFIM 
********* PARECER ********* 

PC DO B 

da Repú
do Títu
às alte
em vista 
posição 

PC DO B 

A Emenda refere-se às airibuições do Presidente da Repú
blica , delineadas no art . 115, que compõe a Seção II do Títu
lo v do Substitutivo. Manifestamo-nos contrariamente às alte
rações alvissaradas pelo ilustre constituinte, tendo em vista 
que nas discussões finais sobre a matér i a firmamos posição 
d i ferente, que mantemos no novo Substitutivo . 

ES27538-1 EDUARDO BONFIM PC DO B 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda . 

Pela rejeição. 

HAROLDO LIMA PC DO B 
** ***** ** 

ES27539-9 
********* PARECER 

A Emenda 
do art . 186 . 

propõe supr i mir o item III e o parágrafo único 
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ES27539-9 HAROLDO LI MA 

PÁG: 0954 
16/ 10/87 
15:52:30 

PC DO B 

Entendemos melhor a redação dada no Substitutivo sob 
exame. 

ES27540-2 HAROLDO LI MA PC DO B 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 2. do art. 192. 
Não se justifica a supressão pretendida, pois as puni

ções disc i plinares não são obrigadas pelo habeas corpus. 
Pela rejeição. 

ES27541-1 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A substituição do imposto sobre vendas a varejo de merca
dorias pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza, pre·
tendida pe la emenda, não se ajusta ao entendimento predomi
nante na Comisão de Sistematização . Todavia, há acordo em 
reintroduzir o imposto sobre serviços e em restringir o âm -
bi to de incidência do Imposto de Venda a Varejo . 

Pela aprovação parcial. 

ES27542-9 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

De fato , a propriedade estatal deve corresponder a uma_mo
dalidade prevista para a organização e realização da ativida
de econômica . Acreditamos , porém, que esta enumeração é mais 
adequadamente estipulada nos dispositivos referentes a demar
cação do processo de intervenção do Estado no domínio econô
mico, na forma apresentada pelo Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES27543-7 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

Pretende os ilustres Constituintes com a presente emenda 
excluir "o orçamento d investimento das empresas estatais" da 
função de diminuir desigualdades interregionais, argumentando 
que as empresas estatais devem ser fortalecidas 
nacionalmente. Além desse aspecto muito bem identificado 
pelos autores da emenda outros poderiam ser utilizados par·a 
sustentar em proporção , como por exemplo que recursos 
destinados à prospecção de petróleo (Petrobrás) não podem ser 
utilizados para reduzir desigualdades interregionais (tem 
que ser aplicadas onde existe petróleo , é óbvio) e muito 
menos com critério populacional. Entretanto o entendimento de 
parte significativa dos constituintes consultados e de que 
deve permanecer o dispositivo do Projeto. 

Assim, somos pela rejeição. 

ES27544-5 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

· É pertinente ao texto constitucional estabelecer os pre
ceitos globais relativos aos influxos de capitais externos à 
economia brasileira . 

Entretanto, não lhe é compatível as normas relacionadas 
com a definição e estipulação de limites para as remessas de 
fluxos monetários do exterior e com a demarcação de áreas e 
setores prioritários ou vedados às empresas de capital es
trangeiro. Ao contrário, tais definições dependem e vinculam
-se sobretudo a objetivos e diretrizes de política econômica, 
de natureza dinâmica e, assim, própria da legislação ordiná
ria. 

Pela rejeição . 

ES27545-3 HAROLDO LIMA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PC DO B 

Somos pela simples supressão do Parágrafo único do art. 
232, tendo em vista que o "caput" do artigo já estabelece que 
lei ordinária deverá regular as condições específicas para o 
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e dos re
cursos e jazidas minerais em faixa de fronteira e em terras 
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ES27545-3 HAROLDO LIMA 

PÁG: 0955 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PC DO B 

indígenas. Por essa razão torna-se dispensável a manutenção 
do Parágrafo único, pelo que rejeitamos a Emenda modificativa 
proposta. 

ES27546-1 LÍDICE DA MATA PC DO B 
***·****** PARECER ********* 

A Emenda propõe a mod i ficação do parágrafo 3o . do artigo 
236 . 

Entre t anto, mesmo considerando a intenção do cunho so
cial que a reveste, em nada contr i bui para a melhoria do ar
ticulado constante do Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES27547 - 0 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda sugere a supressão do art . 239 do Substitutivo 
por se tratar de matéria pass í vel de legislação ordinária. 
Outrossim, não é oportuno institucionalizar o subsíd i o no tex 
to const it ucional . 

Pela aprovação da emenda. 

ES27548-8 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

A presente emenda acrescenta parágrafo único ao art. 245. 
A definição de critérios de cumprimento da função social 

de propriedade é matéria da legislação ordinária. 
Pela rejeição . 

ES27549-6 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo limitar em 500 ha a alienação ou 
concessão de terras públicas, excetuadas apenas as cooperati
vas originárias da Reforma Agrária. 

Dependendo do tipo de lavoura a ser desenvolvida poderá 
haver necessidade de área ma i or , inclusive para atender a in
teresse nacional. 

Consideramos mais razoável determinar que o Congresso Na
cional autorize cada caso. 

Pela rejeição. 

ES27550-0 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . Somente se o juiz não definir de plano a 
inicial, no prazo de noventa dias , a imissão opera-se automa
ticamente . 

ES27551-8 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

Consideramos que as matérias propostas pelo autor desta 
Emenda devem ser tratadas através de legislação ordinária , 
conforme estabelece o Substitutivo ao projeto Constitucional 
que es t amos apresentando. 

Assim , somos pela rejeição da Emenda. 

ES27552-6 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do caput do Art. 237, re
duzindo o prazo de ocupação de cinco anos para três anos e 
considerando que o período prescrito no Projeto poderá invia
bilizar o usucapião urbano, argumento que não consideramos 
digno de acatamento . 

Pela rejeição . 

ES27553-4 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda é prejudicada , "ratione materiae", face ao seu 
tratamento na legislação ordinária. 

Pela prejudicialidade. 
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PC DO B 

A intervenção no domínio econom1co e o monopólio conso
ante a segurança nacional e relevante interesse coletivo é 
formulação seguramente ampla, cuja definição em lei , depen
dendo do momento histórico e das circunstâncias, terá o al
cance que a sociedade brasileira determinar. 

Limitar a intervenção e o monopólio aos ramos essenciais 
é retirar daqueles a flexibilidade que a redação ora existen
te no Substitutivo lhes permite. 

Ao lado disso , permitir às estatais privilégios fiscais 
não-extensivos às empresas do setor privado é discriminar e 
sobretudo não atentar que a soc i edade , conforme o "caput" do 
artigo em questão, ao deliberar sobre a intervenção e o mono-
pólio poderá propor nesses casos mecanismos de estímulo e 
apoio, conforme a situação. 

ES27555-1 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

Não resta dúvida ser necessário o fortalecimento do ca
pital privado nacional, pela melhora das suas condições de 
competitividade , por intermédio de diversos benefícios. No 
entanto , a menção expressa sugerida para acréscimo pela emen
da em pauta vai além dessa noção. 

Pela rejeição. 

ES27556-9 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

No que o Substitutivo conceitua empresa nacional, por o
posição, uma vez não preenchidos os requisitos referentes ao 
controle decisório e de capital, decorre o conceito e empresa 
brasileira de capital estrangeiro . A norma , no entanto , antes 
de criar a realidade, reflete-a. 

Pela rejeição. 

ES27557-7 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se aumente o percentual das 
transferências · federais ao Fundo de Participação dos 
Municípios, redundando em aumento global do montante que a 
União há-de entregar , do produto da arrecadação do IR e do 
IPI, consoante o art . 213, item I, letra "b" . 

São ponderáveis os argumentos aduzidos , no sentido de 
fazer valer as necessidades financeiras dos Municípios. 

Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o 
qu i nhão atribuído ao FPM nas transferências federais já é o 
máximo a que se pode chegar , sob pena do desequilíbrio 
financeiro da própria União. 

Pela rejeição. 

ES27558-5 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A supressão de imunidades tributárias tradicionais em 
nosso direto, como a relativa aos livros , jornais e 
periódicos , e ao papel destinado à sua impressão, contrar i a 
tendência crescente, entre os Constituintes, que vem se 
manisfestando desde o iníc io dos trabalhos das Subcomissões 
e das Comissões temáticas . 

Pela rejeição. 

ES27559-3 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ******** * 

A Emenda propõe a supressão da expressão "e no emprego" 
contida no 1o. do art . 192. 

Entendemos melhor a redação contida no Substitutivo ora 
sob exame, pois a lei deverá regular as hipóteses de emprego 
das Foarças Armadas. 

Pela rejeição. 

ES27560-7 EDUARDO BONFIM PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda cuida da destinação das Forças Armadas , constante 
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ES27560-7 EDUARDO BONF IM 

do art. 192 do substitut i vo . 

PÁG: 0957 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PC DO B 

Opinamos pela nova redação que of er ecemos, que nos parece 
mais adequada , ao nivelar os Três Poderes da Repúbl i ca , nas 
hipóteses que lhe concernem. 

Pela reje i ção . 

ES27561-5 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art . 192. 
A redação do texto é mais apropr i ada para def i nir o papel 

das Forças Armadas e o conceito de segurança pública . 
Pela rejeição . 

ES27562-3 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda visa a modificar a redação do artigo 188 , que 
trata das restrições às imunidades parlamentares, du ran t e a 
vigência do Estado de Sítio. 

Opinamos pelo text o do Substitut ivo , face à excepc iona
lidade do Estado de Sít i o, resguardados, todavia, a autonom i a 
do Congresso Nacional . 

Pe l a rejeição. 

ES27563-1 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A supressão do Estado de Defesa i ntentada pela emenda 
não nos parece conveniente. Com e fei to, medida ma i s branda 
que o Estado de Sítio, optamos pela manut enção do text o do 
Substitutivo sob exame. 

Pela rejeição . 

ES27564-0 EDUARDO BONFIM 
********* PARECER ********* 

Impr ocedente . 

PC DO B 

Propõe-se a supressão de parágr afos que definem os pr incí 
pios institucionais e asseguram a ind i spensável au t onom i a 
func iona l e administra t iva do Ministério Público . 

Pela rejeição . 

ES27565-8 IVO CERSÓSIMO PMDB 
*** ** **** PARECER *** ****** 

Visa a presente Emenda a institu i r o presidencia l ismo. 
Uma vez que mantivemos o parlamentarismo propost o no 

substitut ivo, somos pela rejeição. 

ES27566- 6 EDUARDO BONFIM PC DO B 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adot ou orientação que não 
pode conv i ver com os princípios segui dos pela emenda . 

Pela rejeição. 

ES27567- 4 EDUARDO BONFIM PC DO 8 
********* PARECER ** ******* 

A emenda visa a tornar públicos os serviços nqt ari a is e 
registrais. Alega o douto Cons titu i nte no seu arrazoado que 
tais serviços , como ocorre atualmente , constituem font e de 
enriquecimento rápido para os seus titulares. 

São deveras louváve i s as razões do propositor, até por 
que se trata de serviços essenciais que a nenhum de nós é da
do fugir . Justo, portanto, que fossem prestados pe l o Es t ado . 
No entretanto tal op i nião não condiz com a sistemáti ca geral 
adotada pela Comissão de Sistematização. Assim, somos . pe la 
re j eição. 

ES27568-2 EDUARDO BONF I M PC DO 8 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda refere- se às atribuições do Presidente da Repú
blica, de l ineadas no art . 115, que compõe a Seção I I do Títu
lo V do Subst i tut i vo . Manifestamo-nos contrariamente às alte
rações a l v i ssaradas pe lo ilustre cons ti tuinte, tendo em vi sta 
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ES27568-2 EDUARDO BONFIM 

que nas discussões fi nais sobre a matéria firmamos 
diferen t e , que mantemos no novo Substitutivo . 

ES27569-1 EDUARDO BONFI M 
********* PARECER ********* 

A Emenda refere-se às at ribui ções do Presidente 
blica , delineadas no art . 115 , que compõe a Seção I I 
lo V do Substitutivo . Manifestamo-nos contrariamente 
rações a lvissaradas pelo ilustre constituinte, tendo 
que nas discussões fina i s sobre a ma t éria firmamos 
diferente, que mantemos no novo Substitutivo . 

ES27570-4 EDUARDO BONFIM 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0958 
16/ 10/ 87 
15:52 :30 

PC DO B 

posição 

PC DO B 

da Repú
do Títu
às alte
em vista 
posição 

PC DO B 

A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente 
da República, delineadas no art. 115, que compõe a Seção II 
do Título v do Substitutivo. Man i festamo-nos negat i vamente 
sobre as alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emen
da, porquanto mantemos no Substitut i vo o regime parlamenta
rista, com as competências e atribuições que foram objeto de 
análise e aprovação das lideranças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados . 

Pela rejeição, na f orma do Subst i tutivo. 

ES27571-2 EDUARDO BONFIM PC DO B 
*** ****** PARECER ********* 

O art. 113 do Substitutivo trata do mandato do Presiden
te da República . A alteração preconizada pela Emenda , conquan 
to devidamente justificada , constituiu matéria polêmica, ob
jeto de estudos e definida adequadamente, de acordo com a o
pinião majoritária dos membros da Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição , na forma do Substitut i vo . 

ES27572-1 EDUARDO BONFIM PC DO B 
********* PARECER ******** * 

A Emenda objetiva criar maiores fac i lidades para a ini
ciativa legislativa popular. Reduz de trez décimos por cento 
para um décimo por cento do eleitorado nacional como exlgen
cia de subscrição de proposta de Emenda à Constituição ou de 
projeto de lei. Deve ser rejeitada, porquanto o percentual 
indicado no Substitutivo confere maior representatividade das 
propostas. Pela rejeição . 

ES27573-9 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ****** *** 

O Substitutivo atende a opinião major i tária da Comissão 
de Sistematização , contrária ao acolhimento da emenda . Pela 
rejeição. 

ES27574-7 EDUARDO BONFI M PC DO B 
********* PARECER *** ***** * 

A matéria constante da presente emenda, embora os altos 
propósitos do nobre Constituinte, conflita com a sistemática 
geral adotada para a elaboração do Substitutivo. 

Assim , somos pela rejeição da emenda. 

ES27575-5 EDUARDO BONFIM PC DO B 
***** *** * PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do · nobre Const i tuinte , a 
presente Emenda, conflita com a sistemática adotada pelo Su
bst i tutivo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES27576-3 EDUARDO BONFIM PC DO B 
***** **** PARECER ******** * 

Embora os elevados propósi t os do nobre Const i tuinte, a 
presente Emenda, conflita com a sistemática adotada pelo Su
bst i tutivo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
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ES27577 - 1 EDUARDO BONFIM 
********* PARECER ********* 

PÁG : 0959 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PC DO B 

Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a maté
ria, objeto da presente emenda , conflita com a sistemática 
gera l adotada para a elaboração do Substitutivo . 

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES27578-0 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ** ******* 

Os Territórios são entes admin i strativos aos quais ainda 
não se conferiu exp ressão pol í~ ica pa r a transforma r -se em Es
tado. Como Órgão in t egrante da União é impertinen t e que te
nham , enquanto subsistirem sob esta forma jurídica , faculdade 
para eleger o seu Governador . 

Somos , pois , pela rejeição da Emenda. 

ES27579-8 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ** ******* 

Pela reje i ção . A propositura do autor da Emenda colide 
com a orientação adotada pelo Substitut ivo do Relator , tendo 
em vista que o Distrito Federal possui pecu1 1aridades que o 
diferenciam aos Estados e dos Municípios . 

ES27580-1 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER **** ***** 

Pela reje i ção, tendo em vista que a multiplicação dos 
c ri térios para a determinação do número de vereadores deve 
manter-se dentro dos parâmetros que orientam o sufrágio uni
versal ; neste sentido, prevalece a proporcionalidade primeira 
do eleitorado. 

-------------------------------------------------------------------------------
ES27581~o LÍDICE DA MATA 
****** *** PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista 
está adequadamente consignada no 
forma aná loga à empregada para os 
estaduais. 

ES27582-8 EDMI LSON VA LENTIM 
********* PARECER ********* 

0 

PC DO B 

que a imunidade dos edis 
texto do Substitutivo, de 
parlamentares f ederais e 

PC DO B 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator. 

ES27583-6 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ** ***** ** 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27584-4 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda, proposta pelo ilust r e Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27585-2 VICTOR FACCIONI PDS 
** ******* PARECER ** ******* 

pela aprovação nos termos do Subs t itutivo. 

ES27586-1 VICTOR FACCIONI PDS 
*** ****** PARECER ********* 

A inclusão do ato cooperativo e das operações de coopera
tiva com seus assoc iados ou outra cooperativa, no rol da imu
ni dades t ributárias contraria tendência crescente d~s senho
res Constitu i ntes mani f estada desde o início dos trabalhos 
das Subcomissões e das Com issões Temáticas. Com efe i to , a 
ampliação das imun i dades compremeteria a meta de se reforça
rem as finanças municipais e estaduais e de se reduzir o 
"deficit" público. 

Rejeitada . 
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ES27587-9 VICTOR FACCIONI 
********* PARECER ********* 

PDS 

PÁG: 0960 
16/10/B7 
15:52:30 

A Emenda propõe, além do ensino re l igioso , o ensino do 
cooperat ivismo e do associativismo. 

Os d i spositivos da Emenda, embora revelem o elevado des
cortino do proponente, poderão figurar mais adequadamente, de 
acordo com a tradição do Direito bras il eiro, no corpo da le
gis lação ordinária e complementar. 

Rejeitada nos termos do Substitutivo. 

ES27588-7 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 52 do art . 6o. do Substitut i vo para 
torná-lo mais explicito . 

A emenda não supera a concisão e abrangência da redação 
oferecida pelo Substitutivo e tem caráter restritivo . 

Pela rejeição. 

ES27589-5 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo prevê, de forma gener1ca , as hipóteses de 
concessão de aposentadoria com tempo inferior ao norma l. En
tendemos que a especificação de cada caso deva ser objeto de 
lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES27590-9 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe tornar o ensino re l igioso discipl ina de 
matrícula facultativa . 

Aprovada parcialmente , nos termos do Substitutivo. 

ES27591-7 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

Propõe-se, através da Emenda anexa , a supressão do pará
grafo único do art. 281, o qual permite a liberação de verbas 
públicas às escolas part iculares cuja criação tenha resultado 
de lei e atendam aos requisitos mencionados no Substitutivo, 
a saber: 

a) finalidade não lucrativa; 
b) reaplicação dos excedentes financeiros em educação; 
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção , a en

tidade congênere. 
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar 

evasão de recursos, causando dano irreparável à educação bra
sileira . 

Pela aprovação. 

ES27592-5 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda , em sua essencia, já foi incorpora
do ao substitutivo. 

Pela aprovação parc ial . 

ES27593- 3 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento 
do ensino público fundamental, a Emenda em exame foi acolhida 
na forma do Substitutivo . 

Pela aprovação parcial . 

ES27594-1 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do 
art. 281, a fim de permitir que os recursos públicos sejam 
destinados a bolsas de estudo , portanto, ao custeio do ensino 
pago em instituições privadas. 

A ressalva pretendida no parágrafo único contraria , de 
forma diametralmente oposta, a regra contida no "caput" - o 
que, se no mérito diverge da opção política adotada para o 
modelo educacional brasileiro, na técnica não é menos reco
mendável. 
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Pela rejeição. 

ES27595-0 VICTOR FACCIONI 
********* PARECER ********* 
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A Emenda sob apreciação consagra o princ1p1o da liberda
de de ensino, salvo para fins de autorização, reconhecimento 
e credenciamento de cursos, assim como para cumprimento da 
legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional. 

A proposição, além de conter importante princípio de na
tureza democrát i ca, pode contribuir para o atendimento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qual i dade de ensino. 

Pela aprovação. 

ES27596-8 VICTOR FACCIONI 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao subst i tutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES27597-6 VICTOR FACCIONI 
********* PARECER ********* 

PDS 

já foi 

PDS 

O conteúdo da 
ao substitutivo , observadas as 
281 . 

Emenda já está incorporado 
restrições contidas no Artigo 

Pela aprovação parcial . 

ES27598-4 VICTOR FACCIONI 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES27599-2 VICTOR FACCIONI 
********* PARECER ********* 

PDS 

já foi 

PDS 

A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade bra
sileira está a exigir o cumprimento do atendimento do ensino 
fundamental , o de 1o. gráu e obrigatório . Assim sendo ão ha
verá recursos financeiros para a execução do previsto na pre
sente Emenda. 

Pela rejeição. 

ES27600-0 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

Segundo a tradição histórica, a autonomia é um atributo 
das universidades e não das instituições isoladas. 

Pela rejeição . 

ES27601-8 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o limite de i dade estabelecido 
para a concessão da aposentadoria por velhice dos trabalhado
res. 

A respe i to, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a 
média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas 
últimas décaadas , como se pode comprovar por recentes dados 
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto . 

Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfren
tadas pelo nosso País, consideramos inviável a diminuição de 
idade para a concessão da aposentadoria por velhice . 

Pela rejeição. 

ES27602-6 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

Com o objetivo de democratizar o seguro social inclusive 
promovendo a melhor d i stribuição de seus recursos , o projeto 
consagra os princípios da seletividade e distributividade das 
prestações previdênciárias . A emenda , que intenta estabelecer 
correspondência absoluta entre o salário do trabalhador e os 
benefícios, inviabilizaria a adoção dos referidos princípios, 
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além de promover ônus excessivos à seguridade , principalmente 
por não considerar, para o cálculo dos benefícios, o tempo de 
traba l ho e de cont ri buição do segurado. 

Pela rejeição . 

ES27603-4 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a maté
ria, objeto da presente emenda, conflita com a sistemática 
geral adotada para a elaboração do Substitutivo. 

Assim, somos pela rejeição "da emenda . 

ES27604-2 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
r al como órgão integ r an t e da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
l igadas à segurança do trâns i to nas rodoviárias federa i s , da í 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública . 

Pela rejeição. 

ES27605-1 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ******* ** 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conv i ver com os princípios seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES27606-9 VICTOR FACCIONI PDS 
**** **** * PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do subst i tut i vo . 

ES27607-7 VICTOR FACCIONI PDS 
*** *** *** PARECER ********* 

O acréscimo proposto na Emenda poderia ensejar e , 
inclusive, i ncentivar a omissão por parte de contribu i ntes 
pouco cumpridores de mas obrigações fiscais . 

Pela rejeição. 

ES27608-5 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27609-3 VICTOR FACCIONI PDS 
** ** ***** PARECER ********* 

A Emenda , propost a pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES27610-7 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do 
parágrafo lo . do art. 150. 

Acolho a propos1çao para o fim de suprimir do texto o 
vocábulo "Federais", inserido equivocadamente após a expres
são "Tribunais de Justiça" . 

ES27611 - 5 VICTOR FACCIONI PDS 
** ** *** ** PARECER ********* 

Obra de Rui Barbosa não se destrói sem cuidadoso estudo. 
A justificativa não demonstra a lesividade do Registro Tor
rens. A questão não é de Direito Constitucional. 

Pela rejeição. 

ES27612-3 VICTOR FACCIONI 
******* ** PARECER ********* 

O dispositivo ao 
parágrafo não resultou 

qual se pretende a 
aproveitado no novo 

PDS 

inclusão de 
substitutivo 
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Ademais, a sugestão em apreço não se harmoniza com a 
sistemática do referido documento , ao conferir vantagens 
pouco condizentes com o regime celetista. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES276 13-1 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

Não obstante tenha o novo Substitutivo adotado redação 
lige iramente diferente, é inegável que o conteúdo da Emenda 
deve ser aproveitado no referido texto. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo apresentado 
pelo Relator. 

ES27614- 0 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27615-8 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do art. 256, por ser uma re
petição do parágrafo lo. do art. 255. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES27616-6 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

A presente emenda propõe incluir matéria entre as de 
competência da União , previstas no art . 31. 

A sugestão se ajusta à orientação adotada pelo Relator. 
O parecer é pe l a apr ovação , na forma do Substitutivo . 

ES27617-4 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

A apreciação da Emenda do nobre Constituinte , que altera 
o it em I, do 6o.do art.220, levou-nos à conclusão de que ela 
pode ser aceita parcialmente, porquanto trata de aspectos que 
contribuem efetivamente para o aprimoramento do Substitutivo, 
tornando-o mais ajustado. 

Assim, somos pela aprovação parcial conforme redação do 
Substitutivo. 

Aprovação parcial. 

ES27618-2 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Art . 238 , arguindo repetição 
de conteúdo dos Arts . 49 e 51. 
Pela aprovação , nos termos do Substitut i vo . 

ES27619- 1 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

Trata a emenda da inclusão no lo. do art. 210 do Subs
titutivo ao Projeto de Constituição , da expressão "ou subuti
lizada ", entendendo-se que a subutilização dos imóveis urba
nos pode configurar uma situação danosa, como a sua não uti
lização . Temos a convicção de que a matéria recebeu tratamen
to adequado no âmbito da Comissão de Sistematização. 

Deve ser rejeitada. 

ES27620-4 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, em decorrência da supressão do dispositi
vo do texto do Substitutivo. 

ES2762 1-2 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

· São idênticas as redações das ES25898/ 2 e ES27621/2. 
Ambas propõem nova redação ao caput do artigo 236 e a 

inversão da ordem dos respectivos parágrafos . Entretanto as 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PÁG: 0964 
16/ 10/87 
15:52 :30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES27621-2 MANOEL CASTRO PFL 

modificações sugeridas não constituem inovação nem melhoria 
à compreensão do dispositivo const i tucional . 

Pela reje i ção. 

ES27622- 1 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando a supressão do cap í tulo VI, 
que trata das regiões de desenvolvimento, exceto o art . 51, 
cujo assunto passou a compor o art. 238, adotando-se deste 
modo, nova solução quanto à disciplina da matéria. 

ES27623-9 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, confl i ta 
com· a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. • 

ES27624-7 MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . 

PMDB 

A Emenda propõe criação de sistema f i nanceiro da habitação, 
diretrizes para elaboração e implementação de políticas e es
tabelecimento de dotações orçamentárias para a habitação. 
Em que pesem as razões apresentadas, os dispositivos sugeri
dos contrariam as diret r izes de sistematização adotadas no 
presente Substitutivo. 

ES27625-5 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

As sugestões contidas na proposta de Emenda trazem desdo
bramento que, na tradição jurídica brasileira, melhor se ada
ptam ao corpo da legislação ordinária e complementar. 

Pela rejeição. 

ES27626- 3 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27627- 1 MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

Data vênia do eminente Autor , a matéria 
na presente Emenda se acha mais adequadamente 
texto do Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES27628-0 MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

consubstânciada 
disciplinada no 

PMDB 

Em que pese a justa preocupação do ilustre Autor o en
tendimento, até agora, da maioria dos membros da Comissão, no 
particular, é pela manutenção do texto do Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES27629-8 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . A matéria deve ser tratada no âmb i to das 
Constituições Estaduais . 

ES27630-1 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

P~la rejeição , considerando o entendimento consensual 
quanto aos critérios do dispositivo . Por outro lado, os Depu
tados Federais exercem o mandato fora de seus respectivos Es
tados percebendo algumas vantagens financeiras que não seriam 
justificáveis se concedias aos Deputados Estaduais. 

ES27631-0 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ******** * 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a 
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presente Emenda, conflita com a sistemática adotada pelo Su
bstitutivo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES27632-8 HELIO ROSAS PDS 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa alterar a redação do 2o. do 
art. 3o. do Substitutivo, no sentido de incluir a expressão 
"desde que sejam recolhidos pelos órgãos legislativos corres
pondentes as importâncias devidas" . 

O acréscimo , inegavelmente corrige a omissão, pois é co
lorário do direito à pensão o correspondente recolhimento das 
contribuições aos órgãos previdenciários . 

Todavia, a matéria resultou suprimi da do novo Substitu
tivo pe lo acolhimento de proposições para esse fim. Face à 
essa circunstância , somos pela rejeição . 

ES27633-6 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
suprimir o art . 25 das Disposições Transitórias. Entendemos 
que o dispositivo em referência é salutar para a administra
ção pública. 

Pela rejeição . 

ES27634-4 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
assegurar que as Constituições estaduais vinculem recursos 
tributários para os legislativos estaduais . Entendemos que 
qualquer vinculação permanente poderá dificultar a adminis
tração pública no seu planejamento e, o que é pior, condicio
ná-la a um percentual que o dinamismo da evolução social po
lítica e econômica poderá indicar como i nsuficiente. 

Pela rejeição. 

ES27635-2 MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

Procedente. 

ES27636-1 

As razões da justificação são plausíveis. 
Pelo acolhimento. 

MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

Procedente, nos termos do Substitutivo do Relator. 
Pela aprovação. 

ES27637-9 CELSO DOURADO PMDB 
********* PARECER ********* 

A própria redação do artigo em questão só permite a in
tervenção no domínio econômico e o monopólio em duas s it ua
ções bem determinadas , sói dizer excepcionais, ou seja, quan
do necessários ao atendimento de imperativos da segurança na
cional e relevante interesse coletivo, cabendo à lei, isto é, 
à sociedade defin í-los, obviamente à luz do seu interesse, no 
momento próprio e de acordo com as circunstâncias e motiva
ções históricas. 

Pela rejeição. 

ES27638-7 JOACI GÓES PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a 
presente Emenda, conf lita com a sistemática adotada pelo Su
bstitutivo . 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda . 

ES27639-5 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter as 
indicações básicas sobre as fontes de financiamento do novo 
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Sistema de Seguridade Social, de modo a prover a necessária 
sustentação á mais ampla dimensão do sistema em termos de 
cobertura de benefício e serviços. Assim sendo, sem prejuízo 
da competência do legislador ordinár i o para definir outras 
fontes, em conformidade com o princípio de "diversificação 
das fontes de financimento" , optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anterior . 

Pela rejeição . 

ES27640-9 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
****** *** PARECER ******* ** 

A duração diária do trabalho não superior a 8 (oito) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas . 

A maioria das propostas , mesmo na fase das Comissões Te
máticas, seja pela suas justificações , seja pela forma de a
presentação dos textos , sempre demonstrou ser a matéri~ mais 
adequado á legislação ordinária . 

As formas modernas de produção demonstram uma tendência 
acentuada em reduzir progressivamente a jornada de trabalho. 

Segundo levantamento da OIT, poucas nações mantém tal 
limite legal, não se observando, tampouco, diferença signifi
cativa a esse respeito, entre paises desenvolvidos ou não. 

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo . A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender . 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país , mas , pelo de
senvolvimento tecnologico , por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial , podem vir 
a ser a solução idial. Ressalte-se, por oportuno, que mesmo 
no regime a t ual de 48 (quarenta e oito) horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de Lei específica ou por for-

,ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduz i das . 

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nacional, poderá o Estado , em consonância com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas , des
de que compensatórias a nivel de remuneração. Esse, aliás , é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do traba
lho, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
prop i ciar melhor padrão de vida. 

Assim , considerando que o Congresso Nacional,sempre sen
sível ás reinvindicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do país , poderá, com maior flexibilidade,discipli-
nar essa controversa questão, optamos por manter apenas 
a limitação de duração diárias de trabalho em 8 (oito) horas, 
no máximo . 

ES27641-7 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
*** *** *** PARECER ****** *** 

A Emenda propõe a adoção do princípio de unicidade sin -
di cal, enxergando uma contradição entre QS parágrafos 3o. e 
5o. , do art . 9o. ,do Substitutivo. 

Entende o autor que, enquanto o parágrafo 3o. pressupõe 
a unicidade, o parágrafo 5o. abre espaço para o pluralismo . 

Adotamos , no Substitutivo, um pluralismo relativo, con
tendo normas que não se coadunam inteiramente com ele, mas 
que reputamos necessárias ás peculiaridades do sindicalismo 
brasileiro, como a preservação da contribu i ção da categoria 
para o custeio das atividades da entidade . 

Ass i m, não há contradição, mas, de certo modo, uma con -
cessão inevi t ável. 

Pela rejeição. 

ES27642-5 CELSO DOURADO PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Os Contri buintes e associados dos sindicatos patronais 
têm características muito diferentes daqueles dos sindicatos 
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de empregados . Enquanto os primeiros são empresas, organi za -
das para a obtenção de lucros, os últ i mos são assalariados . 
As contribu i ções e anu i dades que as empresas pagam aos seus 
sindicatos const i tuem custo dedutível do seu lucro operacio -
nal , enquanto que as que são pagas pe los empregados , que au
ferem, na sua maioria, rendimentos que se situam abaixo do 
limite de isenção do Imposto de Renda, oneram diretamente 
seus parcos rendimentos. É justo , portanto, que se dê trata -
menta tributário diverso às duas categorias de sindicatos . 

Pela rejeição. 

ES27643-3 JOACI GÓES PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a maté
ria , objeto da presente emenda, conflita com a sistemática 
geral adotada para a e l aboração do Substitut i vo . 

Assim , somos pela rejeição da emenda . 

ES27644-1 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos. 

O inst i tuto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas , nem se adapta à realidade político-eleitoral do 
País . 

Pela rejeição . 

ES27645-0 WALDYR PUGLIESI PMDB 
*** *** *** PARECER ** ******* 

Quer a emenda suprimir o parágrafo 2o . do art . 228. A 
norma nele contida objetiva impedir seja dado tratamento fa
vorecido, no que respeita a privilégios fisca i s , às empresas 
públicas ou de economia mi sta . Havendo a destinação referida, 
ao mesmo tempo deve o setor privado recebê-los também. É de 
crer que subjaz a essa cautela a preocupação com a eficiência 
empresarial, fundamentada na igualdade concorrencial . 

Pela rejeição . 

ES27646-8 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

A lat i tude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades re latas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, gases 
raros, gás natural , e a seus derivados , bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados , requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
nacional, sem , contudo , fe r ir os li mites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades. 

Pela rejeição . 

ES27647-6 . WALDYR PUGLIESI 
********* PARECER ********* 

A Emenda nada acrescenta ao ar t . 250. 
Somos pe la sua reje i ção. 

PMDB 

ES27648-4 WALDYR PUGLIESI PMDB 
******* ** PARECER ***** **** 

A presente emenda altera redação do art . 245 do Substitu
tivo. 

A deter minação de cri térios de cumprimento da função so
cial da propriedade é matéria de legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES27649-2 WALDYR PUGLIESI PMDB 
***** **** PARECER ********* 

Diante da superioridade notória da Justiça da União, sobre 
a de quase todos os Estados, não se just i fica transfer i r para 
estes uma parte da Justiça do Trabalho. 

Pela rejeição. 
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ES27650-6 WAL.DYR PUGLIESI 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0968 
16/10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

Consideramos desnecessário o acréscimo do parágrafo pro
posto , pois o trabalho em regime de gratuidade, compensado a
penas pela alimentação e moradia, que caracteriza o trabalho 
escravo, já, há muito , foi abolido no País. 

Pela rejeição. 

ES27651-4 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor propõe fizar em 3 módulos a dimensão do 
rura 1 i nsuscet í v e 1 de desapropriação . 

imóvel 

Somos de opinião que a matéria deve ser tratada através 
rura 1 , 

pode 
de legislação ordinária, porque o tamanho do módu lo 
fixado pelo INCRA de acordo com legislação específ i ca , 
vairar com o tempo em virtude da evolução tecnológ i ca e 
tras variáveis que influem na produt i vidade do solo . 

ou-

Assim, somos pela rejeição. 

ES27652-2 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e ampl as discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasi l eira 
são mu it as e não podem ser ignoradas, ou mesmo , tratadas sob 
um único perfi 1. 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim, entendemos que a nova Constit uição não deva proi
bi-la, mas também não pode se omitir e nela deve const a r o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os int eres
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela elimi nação da vedação, remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação, onde a matér i a po
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos . 

ES27653-1 WALDYR PUGLIESI 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . Somente 
inicial, no prazo de 
automaticamente. 

se o Juiz não 
noventa dias, 

ES27654-9 WALDYR PUGLIESI 
********* PARECER ********* 

deferir de 
a imissão 

PMDB 

plano a 
opera-se 

PMDB 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indeniza
ção, o modo de emissão dos títulos, ou sua utilização no caso 
de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do 
Projeto . São elas: ES33163-9, ES23697- 1,ES27216-1, ES31194-8, 
ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9, ES22413-1, ES28989-6, 
ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, 
ES34942-2 , ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, 
ES29705-8, e ES22182-5. 

Pela rejeição. 

ES27655-7 WALDYR PUGLI ESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda prevê a pena de confisco incompatível com o 
nosso sistema constitucional republicano. 

Pela rejeição . 

ES27656-5 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ******** ~ 

A matéria versada na Emenda em questão, dada sua natureza 
tipicamente regulamentar, -poderá ser tratada mais apropriada
mente no processo legislativo ordinário . 
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ES27656-5 WA LDYR PUGLIESI 

Pela rejeição. 

ES27657-3 WALDYR PUGLIES I 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0969 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

PMDB 

O módulo rural já está def i nido na legislação ordi nár ia e 
e ntendemos que é por ela que ele deve continuar a ser regula
do . 

Somos, pois , pela rejeição da Emenda. 

ES27658-1 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

Intenta-se com a presente emenda assegurar à dona de ca
sa os benefícios da seguridade social , inclusive o da aposen
tadoria. 

Trata-see dee medida proceedent e e que ret rata antiga 
reivind i cação das donas de casa. 

Pela aprovação . 

ES27659-0 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor a l terar o prazo de que trata o a rt . 17. 
Concordamos com o prazo propost o de seis meses . 
Pela aprovação . 

ES27660-3 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a maté
ria, objeto da present e emenda, conf li ta com a sistemáti ca 
geral adotada para a elaboração do Subst itutivo. 

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES27661 - 1 NILSO SGUAREZI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob aná l ise reduz a amplitude do art . 6o. do Tí
tulo X, o qual prevê a criação de novos Estados. 

Face à supressão do r eferido d i spos i tivo no Substi t utivo 
que vamos oferecer, pe l o acolh i mento de Emendas apresentadas 
para esse fim , resulta prejudicada a proposição em te l a . 

ES27662-0 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

A lim i tação da propr iedade rural de estrangeiro deve r á ser 
regulada por legislação ordinária . 

O parágrafo único proposto é um verdadeiro conf isco , que 
não é da t radição bras i leira . 

Somos pe la rejeição da Emenda. 

ES27663-8 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Num país de economi a capitalista é impresc i nd íve l res-
guardar o exercício l i beral da medic ina , pela própr i a mecân i 
ca intr í nseca ao sistema sócio-econômi co, para assegur a r a 
exequ i bi lidade do modelo definido . 

Pel a rejeição. 

ES27664- 6 ALDO ARANTES PC DO B 
*** ****** PARECER ********* 

O autor propõe fixar entre 200 e 500ha a área do imóvel 
rural insuscetível de desapropriação. 

Somos de opinião que a matéria deve ser tratada através 
de leg i s l ação ordinár i a , uma vez que o t amanho do mód ul o ru
ral em hectares , pode variar a médio pr azo, em vi rtude da 
evo l ução tecnológica e outras variávei s que alter am a produ
t i v i dade do solo e , portanto , o tamanho do módu lo r ura l , que 
é fi xado pe lo INCRA em d i mensões diferent es em cada reg ião do 
País . 

Somos, pela rej eição da Emenda . 

ES27665-4 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

PÁG: 0970 
16/ 10/87 
15:52:30 

A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo 
que os recursos sejam repassados às escolas técnicas, confes
sionais, filantrópicas e comunitárias. 

Visto que tal solicitação já está contemplada no referido 
artigo, opinamos pe l a prejudicia li dade das emendas abaixo re
lac ionadas . 

ES27666-2 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Apresentam os autores emenda supressiva de amplo segmento do 
2o . do art.291 , alegando que o texto institucionaliza a cen-

sura, a permanecer como está. O corte proposto deixaria o 
presente parágrafo com a seguinte redação: 
" 2o .- É vedada toda e qualquer censura". 
Sensível à argumentação apresentada , opta o relator por nova 
redação à matéria , diversa , no entanto daquela proposta. Por 
esta razão , propõe a rejeição da Emenda. 

ES27667- 1 HAROLDO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

No cômputo geral das negociações do texto do presente cap ít u
lo opta o Relator pela forma a constar no substitutivo a ser 
apresentado, razão porque propõe a rejeição da presente emen
da. 

ES27668-9 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação da Emenda, visto que a sugestão e l a 
apresentada introduz no t exto constitucional norma que irá 
aperfeiçoar a legislação relativa ao divórcio . 

E$27669-7 HAROLDO LIMA PC DO B 
***** **** PARECER ********* 

Propõe o autor que, no art . 291, o rádio e a televisão 
contribuam para o desenvolviment o da pessoa e da sociedade, 
ao invés de promovê-lo , como consta . 

A proposta, ao ver do Relator, enfraquece o texto cons
titucional e abre espaço para evasivas, por parte de seus o
brigados , razão porque propõe a rejeição da presente Emenda. 

ES27670-1 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo acolheu o princ1p1o da vinculação de 
recursos de impostos como meio de assegurar recursos 
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do 
ens i no . 

Pela aprovação parcial . 

ES27671-9 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

A Emenda é aditiva de parágrafo un1co ao Art. 263 propon
do monopólio estatal da impor tação de equipamentos mé
dico-odontológicos , medicamentos e matéria prima para indús
tria farmacêutica . 

A justificação baseia-se na necess idade de garantir ao 
Pa í s a eficácia e a independência ef etiva na área de produção 
de medicamentos. 

O Relator considerou a Emenda e a incluiu de forma muito 
prox1ma no 3o. do Art . 227 do novo Substitutivo. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES27672-7 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Art. 305 . Rejeitamos a 
sugestão por entendermos necessária a manutenção de disposi
tivo que trata da especificação daqueles que têm direito a 
proteção especial. 

Pela rejeição. 

ES27673-5 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A expressãoo proposta não pode ser suprimida do texto do 
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PC DO B 

parágrafo 3o . do Art . 303, porquanto poderão surgir motivos 
supervenientes de interesse da soberania nacioanl que torne 
necessária a remoção das populações indígenas das terras 
que ocupam. 

Podemos citar como exemplo de tais motivos o caso de re
volução interna, o caso de guerra externa e outro que pudes
sem afetar a segurança e a integridade dos índios. 

Destarte a expressão que se pretende suprimir não obje
tiva permitir interpretações dúbias, vagas ou genéricas para 
servir de pretextos a possíveis remoções. 

ES27674-3 

Pelo exposto, deixou de ser acatada a Emenda. 
Pela rejeição . 

HAROLDO LIMA 
********* PARECER ****** *** 

PC DO B 

A expressão "de posse imemorial" não prejudica o texto 
constitucional. A redação do Capítulo VIII do Projeto de 
Constituição constitui um texto harmonioso e coerente que não 
deixa margem para dúvidas, em sua interpretação jurídica. 

Destarte, não vislumbramos razões que justifiquem a su
bstituição proposta. 

ES27675-1 

Por tais razões, deixamos de acatar a proposta. 
Pela rejeição. 

HAROLDO LIMA 
**** ***** PARECER ****** *** 

PC DO B 

Postula a Emenda nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 
302. De acordo com a redação proposta, a exploração das ri
quezas minerais existentes em terras indígenas é privilégio 
da União, devendo-se dar após autorização das populações en -
volvidas e do Congresso Nacional, no caso de o exigir o inte
resse nacional e de inexistirem reservas conhecidas, sufi
cientes, e exploráveis em outras partes do território brasi -
leiro . 

No nosso entendimento, a redação constante do Segundo 
Substitutivo é a mais apropriada, desde que assegura o acesso 
aos bens materiais existentes nas terras indígenas e estabe -
lece as condições segundo as quais tal exploração deve-se 
dar , visando a preservar a identidade étnica e cultural das 
populações indígenas. 

Pela rejeição. 

ES27676-0 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ****** *** 

Referente ao Art. 298, manda substituir a expressão 
"controle da natal i dade" por "planejamento familiar " . 

Pela aprovação. 

ES27677-8 EDUARDO BONFIM PC DO B 
********* PARECER ********* 

A Emenda do PC do B transfere as despesas do usuário , ainda 
que rico, para a coletividade, notoriamente pobre. Como os 
pobres já têm, por lei ordinária, assegurada a gratu i dade, a 
Emenda só beneficia os r i cos. 
· Como são atribuídos, a cada juí z , milhares de processos, 
acima de sua capacidade, todos os magistrados perderão seus 
cargos, se for aprovada a Emenda. 

Pela rejeição. 

ES27678-6 EDMILSON VALENTIM PC DO B 
********* PARECER ********* 

A pretensão do autor encontra- se plenamente atend i da no arti 
go 60, porquanto estabe lece a proibição de qualquer diferença 
de vencimento entre cargos e empregos iguais ou assemelhados 
dos servidores dos Três Poderes 

ES27679-4 EDMILSON VALENTIM PC DO B 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe administração tripartite nas entidades 
de formação ou orientação profissional. 
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SUBSTITUT I VO DO RE LATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES27679-4 EDMILSON VALENTIM 

Sobre a matéria Ja nos pronunciamos 
Emenda ES29017-7 , ao qual nos reportamos. 

Pe l a rejeição . 

ES27680-8 HAROLDO LI MA 
********* PARECER ******** * 

PC DO B 

no parecer à 

PC DO B 

No cômputo geral das negociações que conduz i ram ao novo 
texto a ser apresentado na forma de substitutivo do Relator, 
optou-se por uma forma que atendesse ao maximo à média das 
propostas of erecidas. A sujestão, entretanto, não se harmoni
sa com a sistemática adotada para regular a matér i a . 

Pela rejeição . 

ES27681-6 HAROLDO LIMA PC DO B 
******* ** PARECER ********* 

O preceito que a emenda quer introduzir no capítulo rela
cionado à Educação e Cultura contém providência nitidamente 
objeto de lei ordinária, sobre a participação de representan
tes das organizações estudantis , de professores e serv i qores 
das universidades junto aos Conse l hos de Educação. 

Pela rejeição . 

ES27682-4 ALDO ARANTES PC DO B 
*** ****** PARECER ********* 

O objet o das seguintes emendas não possui natureza cons-
titucional . São elas: ES21134-0 , ES21280-0 , ES26679-9, 
ES27682-4, ES30054-7, ES21284-2, ES33167-1, ES29520-9, 
e ES29413-0. 

Pela rejeição. 

ES27683-2 EDUARDO BONFIM PC DO B 
********* PARECER *** ****** 

Pela re j e i ção, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

ES27684-1 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte , a maté
ria, objeto da presente emenda, conflita com a sistemática 
geral adotada para a elaboração do Substitutivo. 

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES27685-9 HAROLDO LI MA PC DO B 
** ** **** * PARECER ** ***** ** 

A supressão não se justifica, tendo em vista a necessida
de de se resguardar a manutenção das consutorias jurídicas 
es t adua i s. 

Pela reje i ção da Emenda. 

ES27686-7 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Somos de opinião os Incisos I a XIII do art. das Dispo
sições Trans i tór i as uma vez que complementam o elenco de ob
jetivos da po lí tica agrícola sem comprometer a técnica leg is
lativa do texto const i tucional. 

Assim, somos pela rejeição da Emenda . 

ES27687-5 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Exam i nando-se a questão com a profundidade que merece , 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a op i nião major i tária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
própr ios que contemp l am os interesses social , econômico e po
lítico , a serem i nscritos na nova Car t a. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo. 
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ES27688-3 HAROLDO LIMA 
********* PARECER ********* 

PÁG : 0973 
16/ 10/87 
15:52 ~ 30 

PC DO B 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do art. 17 do 
Tí tulo das Disposições Transitórias . 

A modificação proposta não aperfeiçoa a fórmula adotada, a 
qual bem exprime os fins pretendidos pela citada norma. 

Pela rejeição. 

ES27689-1 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

O dispositivo emendado reflete economia processual na de
s i gnação dos membros i ntegrantes da Comissão de Transição . 

Pela rejeição. 

ES27690-5 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda em tela visa a alterar a redação do art. 7o. do 
do Título Das Disposições Transitórias. 

Dada a supressão do referido dispositivo no Substitutivo a 
ser apresentado pelo Relator em razão do acolhimento de Emen
das nesse sentido, somos pela prejudicialidade da proposição. 

ES2769 1-3 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

A Emenda em tela objetiva alterar o art . 6o . do Capítulo 
das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação de Esta
dos. 

O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do 
Substitutivo que vamos oferecer, em razão do acolhimento da 
Emenda apresentadas para esse fim . 

Diante desse fato , somos pela prejudicialidade da Emenda. 

ES27692-1 HAROLDO LIMA PC DO B 
******* ** PARECER *** ****** 

Trata-se de proposição que visa à extensão da anist i a 
prevista no art . 10 . do Título das Dispos i ções Transitórias . 

A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é 
suficiente para compensar e reparar os danos sofridos por 
grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritá
rio. 

Pela rejeição. 

ES27693-0 HAROLDO LIMA PC DO B 
** ******* PARECER **** ** *** 

No cômputo geral das negociações que conduziram ao novo 
texto a ser apresentado na forma de substitutivo do Relator , 
optou-se por uma forma que atendesse ao máximo à média das 
propostas oferecidas . A sujestão, entretanto , não se harmoni
sa com a sistemática adotada para regular a matéria. 

Pela rejeição . 

ES27694-8 HAROLDO LIMA PC DO B 
***** ** ** PARECER *** **** ** 

Visa à supressão do parágrafo 3o . , do artigo 59, do tí
tulo x, das Disposições Transitórias , por entender que não se 
justif i ca a manutenção do instituto da enfiteuse, nem mesmo 
nos terrenos de marinha . 

Não partilhamos este ponto de vista. 

ES27695-6 HAROLDO LIMA PC DO B 
**** **** * PARECER ***** ** ** 

Pretende a Emenda a supressão do art. 58 das Disposições 
Transitórias , o qual prevê a realização de plebiscito nos an
tigos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro para que as res
pectivas populações se man i festem sobr e a fusão das duas uni
dades . 

Trata-se de providência impertinente na atual conjuntura e 
que poderá, conforme o resultado da consulta popular, restar 
inútil e dispendiosa para os cofres públicos. 

Pela aprovação da Emenda . 
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E$27696- 4 . HAROLDO LIMA 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0974 
16/10/87 
15:52:30 

PC DO B 

O que se propõem na presente emenda, está contemplado no 
Substitutivo. 

Assim , pela sua aprovação. 

E$27697-2 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a matéria está colocada 
nas disposições transitór i as no sentido de ser posteriormente 
regumentada por lei complementar. 

E$27698-1 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte , a supressão do artigo 54 
das Disposi ções Transitórias , que mantém a Zona Franca de Ma
naus por prazo i ndeterminado. 

A experiência vitor i osa da Zona Fr anca, inst i tuída atra
vés do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, acon
selha a sua manutenção. 

Pela rejeição . 

E$27699-9 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação . A supressão já foi real izada no substitu
tivo do relator . 

E$27700-6 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação. A supressão já foi realizada no substitu
tivo do relator. 

E$27701-4 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se coaduna com o atual propósito de 
simplificar a redação do Projeto de Constituição mediante a 
supressão de artigos prescindíveis. 

Pela Aprovação. 

ES27702-2 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desa~ordo com o novo substitu
tivo do Relator. 

E$27703-1 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu-
tivo do Re lator. · 

ES27704-9 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação . A supressão já foi realizada no substitu
tivo do relator . 

ES27705-7 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Propõe, o i lustre Constituinte, a supressão do artigo 64 
das Disposições Transitór i as , que cria o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional , a ser constituído através de devo
luções do imposto de rende e de outros tributos. 

O Fundo de que se trata const i tuiria a base financeira 
das regições de desenvolvimento previstas no artigo 63 , por 
cuja supressão nos manifestamos . Em decorrênc i a, também este 
artigo deve ser excluído do texto do projeto . 

. Pela aprovação. 

ES27706-5 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

O dispositivo é coerente com o estabelecido no Substitu
tivo sobre proteção ambiental . 

Concluímos pela rejeição da Emenda. 
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ES27707-3 HAROLDO LIMA 
********* PARECER ********* 

PÁG : 0975 
16/1 0/ 87 
15:52:30 

PC DO B 

Propõe, o ilustre Constituinte , a supressão do artigo 66 
das Disposições Transitórias, que prevê, nos 12 meses seguin
tes ao da promulgação da nova Constituição , a reavaliação de 
todos os i ncentivos fiscais de natureza setorial em vigor, 
para confirmá-los expressamente por lei. 

Trata-se de preceptivo de altíssima relevância , e que 
deve ser mantido, até porque o artigo 206 consagra o princí
pio da avaliação de disposição legal que conceda insenção ou 
outro benefício fiscal, ressalvados os concedidos por prazo 
certo e sob condição . 

Pela rejeição. 

ES27708-1 HAROLDO LI MA 
********* PARECER ********* 

ES27709-0 

O Substitutivo optou pela manutenção do artigo . 
Pela rejeição . 

ALDO ARANTES 
********* PARECER ********* 

PC DO B 

PC DO B 

Não obstante os elevados propósitos do autor da emenda , 
no sentido de dar tratamento constitucional a determinados 
aspectos referentes à dívida externa , o entendimento havido 
no âmbito da Comissão de Sistematização é de que a esse nível 
de detalhamento a matéria deva ser objeto de legislação com
plementar e ordinária . 

Pela rejeição . 

ES27710-3 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque não se trata de matéria 
constitucional. Cabe melhor sua regulamentação pela legisla
ção ordinária. 

Pela rejeição . 

ES27711-1 HAROLDO LIMA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 
Conforme parecer da emenda es-32252-4. 

ES27712-0 HAROLDO LIMA 
********* PARECER ********* 

PC DO B 

PC DO B 

Sugere a Emenda a inclusão de dispositivo que determina 
a obrigatoriedade de divulgação dos atos reservados expedidos 
por Governos passados. 
Trata-se de matéria que poderá ser veiculada pela legislação 
infraconstitucional . 
Pela rejeição. 

ES27713-8 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque neste texto pretende-se 
respe i tar o direito adquirido. 

Pela rejeição. 

ES27714-6 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ********* 

Sugere a · Emenda a inclusão de dispositivo que determina 
a obrigatoriedade de divulgação dos atos reservados expedidos 
por Governos passados. 
Trata- se de matéria que poderá ser veiculada pela legislação 
infraconstitucional. 
Pela rejeição . 

ES27715-4 HAROLDO LI MA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda em epígrafe propõe a extinção do Serviço Nacio
nal de Informações- SNI . 

Não se pode olv i dar que todos os países democráticos pos
suem seus órgãos de informações. Não se discute aqu i o mérito 
específico do SNI. Discute-se a existência imprescindível de 
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ES27715-4 HAROLDO LI MA 

um organismo de informações para as tarefas do Estado. 

PÁG: 0976 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PC DO B 

Estamos convencidos de que a promulgação da nova Carta 
Magna, por si só, ensejará rad ical reformulação na ativida
de-fim do SNI . Opinamos assim pela rejeição da emenda . 

ES27716-2 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda f oi rejeitada porque neste texto pretende-se 
respeitar o direito adqui r ido . 

Pe l a rejeição. 

ES277í7 - 1 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ****** *** 

A redação que buscamos impr1m1r ao Capítulo dos 
Partidos Políticos é bastante liberal, não vemos , portanto, 
como acolher a emenda que pretende conferir registro defini
tivo os Partidos "independentemente de quaisquer exigências 
previstas em lei" . 

ES27718-9 EDUARDO BONFIM PC DO B 
********* PARECER ********* 

Embora válida a argumentação do autor da prositura a ma
téria é do âmbito da leg i slação ordinária, não cabendo elevá
-la à categoria de norma constitucional. 

Pela rejeição. 

ES27719-7 HAROLDO LIMA PC DO B 
** *** ** ** PARECER ********* 

Pela rejeição , conforme parecer da emenda no. ES24080-3. 

ES27720-1 HAROLDO LIMA PC DO B 
********* PARECER ******* ** . 

A presente Emenda visa a incluir no texto em elaboração , 
regra que confira a apreciação j udicial de qualquer ato pra
ticado pelo comando revo l ucionário , a partir · de 1964 . 

A matéria já se acha disciplinada , de certa forma, no 
art . 2o . de Substitutivo. 

Pela prejudicialidade . 

ES27721-9 HAROLDO LIMA PC DO B 
*** ****** PARECER ***** ** ** 

A integração à administração civil da Aviação Civil se 
impõe até mesmo na ordenação do planejamento dos transportes 
aeroviários brasileiros, porém, a matéria , exaustivamente dis 
cutida na constituinte, deve ser absorvida pela legislação or 
dinária. 

Pela rejeição. 

ES27722-7 ALDO ARANTES PC DO B 
********* PARECER ** ******* 

A emenda ad i tiva propõe estabelecer a fixação do tamanho 
máximo da propriedade territorial rural, disciplinando , ain
da, a destinação das áreas dos imóveis que excedam o máximo 
fixado. 

O estabelecimento do limite físico de propriedade, no 
nosso entender , não é matéria constitucional. 

Por outro lado, é pertinente salientar que, se a matéria 
for contemplada na legislação ordinária, a fixação do tamanho 
máximo da propriedade seja feita não em hectares, mas com ba
se no múltiplo do módulo . Este permite viabilizar a área má
xima com a flexibilidade que se dese j a, em função das pecu
liaridades regionais, estru~ura de produção e conjuntura só
cio- econômica. Pe l a rejeição. 

ES27723-5 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

O artigo 63 não é excludente, mas tem caráter complementar . 
Por outro lado , não há qualquer conflito entre eles e outros 
casos prev i stos neste Projeto. 
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ES27724- 3 WILSON MARTINS 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0977 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

Visa à supressão do artigo 59 das Dispos i ções Transitó
rias do Substitut i vo do Relator por entender que a enfiteuse 
é matéria de lei ordinária. Julgamos oportuno que, em se 
tratando da extinção de um instituto jurídico tradicional, a 
Constituição exp l ici t e o modo de sua extinção. 

ES27725-1 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princ í pios seguidos pela emenda . 

Pela rejeição . 

ES27726-0 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator. 

ES27727-8 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que a matéria objeto de pro
positura está adequadamente d i sc i pl inada no 36 do art. 6o. 
do Substitut i vo do Relator . 

ES27728-6 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A alteração redacional do ítem XVI , de art. 32 do Subs
titutivo proposta pela presente Emenda não pode prosperar, 
pois ev i dencia-se que a legislação sobre a organização do Mi
nistério Público da União a ela pertence. 

O que o dispositivo objetivo atribuiu, também , à com
petência da União a legislação pertinente à organização judi
ciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Dis
trito Federal e dos Territórios . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES27729-4 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, visto que a propositura refere-se a com
petência da União expressamente definida no caput do art . 31 
do Substitutivo. 

ES27730-8 WILSON MARTINS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Siste
matização . 

ES27731-6 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a matéria está ade
quadamente discipl i nada no 36 do art. 6o . do Substitutivo . 

ES27732-4 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

· A sugestão do nobre Constitu i nte é procedente e a acolhe-
mos, embora venhamos adotar redação diferente da proposta. 

ES27733-2 WILSON MARTINS PFL 
********* PARECER ********* 

A Com i ssão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princípios segu i dos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES27734-1 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda, no mérito, é de ser acolhida , na forma do Subs
tit uti vo do Relator. 

Pela aprovação parcial. 
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ES27735-9 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

O reconhecimento das áreas metropolitanas e microregi
ões, pelas suas peculiaridades, deve ter um tratamento Cons
titucional mais detalhado que o proposto na presente Emenda . 

Pela rejeição. 

ES27736-7 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Com i ssão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os principias seguidos pela emenda . 

Pela rejeição . 

ES27737-5 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias federais, daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição. 

ES27738-3 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova relação ao art. 146. Optamos já por 
uma outra . 

Pela rejeição . 

ES27739-1 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

Acolhida no mérito , nos termos do Substitutivo do 
Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio 
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a 
apreciação. 

ES27740-5 MANOEL CASTRO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposen
tadoria por tempo de serviço. É necessário salientar, toda
via, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recen
tes dados do IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas dé
cadas. 

Em vista disso e da crise financeira por que passamos, 
nada justifica a concessão de benefício de forma precoce. 

Pela rejeição. 

ES27741 - 3 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda inserir dispositivo no Substitutivo 1 

para manter a cobrança do empréstimo compulsório inciden -
te no consumo de energia elétrica, em favor da ELETROBRÁS 

A Constituição em vi gor prevê dois tipos de emprésti -
mos compulsórios, ambos a depender de definição em lei com
plementar, um para casos excepcionais, outro para casos es -
peciais. Entre os primeiros estão os referentes a guerra 1 

externa, calamidade pública e conjuntura que exija absor
ção temporária de poder aquisitivo; entre os segundos estão 
os empréstimos como o da ELETROBRÁS . 

Assim, face à tradição de nosso Direito Constitucional, 
entendemos razoável a introdução de um dispositivo autorizan
do empréstimo compulsório nos casos de investimento público 
de relevante interesse nacional . 

Pela 3provação . 

ES27742-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princípios seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 
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ES27743-0 RENATO JOHNSSON 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0979 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

A Emenda em análise pretende a inclusão de parágrafo ao 
art. 3o . do Título X, no sentido de conceder o direito de re
visão dos vencimentos dos funcionários atingidos pelo art . 
196 da Constituição vigente. 

A providência em tela, em síntese , visa a reavivar o re
gime de remuneração que au t orizava a part i cipação dos funcio
nários no produto da arrecadação . 

Trata-se de matéria complexa e que , para ser incorporada 
ao sistema de pessoal há de merecer estudos mais aprof undados 
tendo em vista aspectos de uniformização do reg i me do pessoal 
público e do próprio interesse público . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES27744-8 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator . 

ES27745-6 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Se a remuneração do serv i dor se enquadra nos Limites do 
o artigo 61, óbvio que nenhuma restrição sofrerá em seus ven
cimentos. 

ES27746-4 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , propos t a pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27747-2 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orien~ ação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27748-1 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda dar nova redação ao parágrafo único do 
art . 195, que trata dos princípios da personalização dos im
postos e da graduação destes segundo a capacidade econômica 
do contribuinte. 

Não obstante as razões apresentadas a favor da Emenda, 
parece-nos que a redação por ela sugerida não contribui para 
o aperfeiçoamento do dispositivo, porquanto altera o sentido 
e o a l cance dos princípios nele inscritos. 

Pe l a rejeição . 

ES27749-9 VIRGÍLIO GALASSI PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo. do Re 1 ator. 

ES27750-2 MÁRIO ASSAD PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende reincorporar ao Substitutivo 
dispositivo que t r ata de direitos e vantagens dos funcioná
rios públicos admitidos até 23 de janeiro de 1967 . 

Trata-se de medida que visa a prevílegiar situações defi
nitivamente constituídas, não se podendo fazer retroagir a 
legislação anterior à própria Constituição vigente. 

Pela rejeição. 

ES27751-1 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por entender que a redação do Substitutivo 
atende melhor à disciplina da matéria. 

ES27752-9 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER *** ** **** 
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Emenda retirada pelo au t or. 

ES27753-7 THEODORO MENDES 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0980 
16/ 10/ 87 
15 :52 :30 

PMDB 

Pela rejeição , por entender que os critérios pormenoriza
dos para a criação de munic í pios é matéria de l e i complemen
tar Estadual e sua criação , de lei Estadual. A carta magna 
deve limitar-se a fi xar a forma lagal desta providência . 

ES27754-5 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto . Verifica
mos que a tendênc i a dos Constituintes é pela proibição des sa 
prática que , no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto , as peculiaridades da realidade brasileira 
são muitas e não podem ser ignoradas , ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil. 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade . A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca . Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bí-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação, remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação , onde a matéria po
derá ser normatizada com ma i s propriedade, em seus mais va
riados aspectos. 

ES27755-3 ANTONIO CÂMARA PMDB 
**** ** *** PARECER ********* 

A Emenda objetiva a concessão de imunidade para um tipo 
de rendimento do trabalho, a chamada gratificação adicional 
por tempo de serviço. 

Para tanto sugere a inclusão de mais uma alínea no item 
II do artigo 203 . 

Ora, esse dispositivo não trata de imunidade para certas 
espécies de rendimento , referindo-se somente ao imposto de 
renda em geral das entidades nele citadas . 

A matéria da Emenda não é própria do nível constitucional 
, devendo ser tratada pela legislação ordinária , à qual esta 
afeta a discriminação dos rendimentos tributáveis, dos · não 
tributáveis e dos isentos, levando em conta a conjuntura só
c i o-econômica e as necessidades do Tesouro. 

Pela rejeição . 

ES27756-1 ANTONIO CÂMARA 
*** ****** PARECER ** ****** * 

Emenda retirada pelo autor. 

ES27757-0 ANTONIO CÂMARA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Somente 
inicial , no prazo de 
automaticamente . 

se o Juiz não 
noventa dias, 

ES27758-8 ANTONIO CÂMARA 
*** *** *** PARECER ******* ** 

deferir de 
a imissão 

PMDB 

PMDB 

plano a 
opera-se 

PMDB 

A matéria já se encontra suficientemente contemplada pe
lo Substitutivo . 

Concluímos pela prejudicialidade da Emenda . 

ES27759-6 ANTONIO CÂMARA 
********* PARECER ******* ** 

A primei r a pa r te da emenda está prejudicada, por 
tar-se a repetir o contido no Substitutivo. A segunda 
utiliza-se de redação inadequada que de forma alguma, 
o prentend i do pelo autor. 

PMDB 

limi
parte 

reflete 
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ES27759-6 ANTÔNIO CÂMARA 

ES27760-0 ANTÔN IO CÂMARA 
********* PARECER ********* 

Concl uímos pe l a rejeição da Emenda . 

ES 2776 1-8 ANTÔNIO CÂMARA 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do substitutivo . 

ES2 7762- 6 ANTÔNIO CÂMARA 
*** ****** PARECER ********* 

PÁG: 0981 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

PMDB 

PMDB 

PMDB 

A lat i tude dos elementos que compõem o universo das at i 
vidades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, . ~a~es 
raros, gás natural, e a seus derivados , bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados, requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
naciona l, sem , contudo, ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades . 

Pela rejeição . 

ES27763-4 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

A Emenda objetiva alterar a redação do parágrafo 3. do 
artigo 218 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistema
tização. 

A redação do Projeto em estudo , a nosso ver, atende am
plamente as preocupações do Nobre Constuituinte . 

Pela prejudicialidade . 

ES27764-2 DASO COIMBRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta apresentada, de modificação do dispositivo, 
não aprimora o texto constitucional . 

Pela rejeição . 

ES27765-1 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB 
*** ***** * PARECER ********* 

A Emenda inclusa propõe que o item I do 9o . do Art . 
209 tenha a segu i nte redação, referente ao ICMS: 
"definir seus contribuintes , segundo a natureza das 
atividades exercidas, admitida a legislação estadual 
determinar a autonomia fiscal de cada estabelecimento do 
contribuinte , inclusive em relação a cada uma das referidas 
atividades , ainda que exercida no mesmo local" . 

Data venia, esse detalhamento não se recomenda para um 
texto constitucional. Por outro lado, onde a Constituição não 
proíbe os Estados tem o direito de dispor livremente, no 
exercício da autonomia Federativa . Também não cabe destacar o 
que incluído está . A Comissão de Sistematização optou 
simplesmente por "definir seus contribuintes", acolhendo a 
parte inicial desta Emenda e outras Emendas no mesmo sentido . 

ES27766-9 VALMIR CAMPELO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES27767-7 VALMIR CAMPELO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , de acordo com entend i mento predominante 
na Comissão de Sistemat i zação . 

Pela rejeição. 

E$27768-5 VALMIR CAMPELO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda não é exclusivamente de redação , como a Justifi
cação dá a en t ender . Substitui-se lista tríplice por eleição 
de Juízes, sem que se fundamente tão ~adical mudança no re
crutamento de magistrados. Nos Estados Unidos, o sistema de 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PÁG: 0982 
16/ 10/ 87 
15:52 :30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES27768-S VALMIR CAMPELO 

eleição de Juízes e Promotores tem produzido 
pol ít ica no Judiciário. 

Pela rejeição . 

ES27769-3 LUIZ GUSHIKEN 
********* PARECER ********* 

PFL 

alta corrupção 

PT 

Com o objetivo de democratizar o seguro social inclusive 
promovendo a melhor distribuição de seus recursos, o projeto 
consagra os princípios da seletividade e distributividade das 
prestações previdênciárias . A emenda, que intenta estabelecer 
correspondência absoluta entre o salário do trabalhador e os 
benefícios, inviabilizaria a adoção dos referidos princípios , 
além de promover ônus excessivos à seguridade, principalmente 
por não considerar , para o cálculo dos benefícios,, o tempo de 
trabalho e de contribuição do segurado. 

Pela rejeição . 

ES27770-7 RUBERVAL PILOTTO PDS 
********* PARECER ********* 

Aprovada parcialmente , nos termos do 2o. Substitutivo . 

ES27771-S RUBERVAL PILOTTO PDS 
********* PARECER ********* 

Em nossa opinião, a redação original do Substitutivo, man
tida no 2o. Substitutivo, já diz, intrinsecamente , do caráter 
transitório e excepcional da intervenção do Estado como agen
te produtivo. 

Pela rejeição. 

ES27772- 3 RUBERVAL PILOTTO PDS 
********* PARECER ********* 

Um critério de distinção baseado apenas na constituição 
e sede no País, no caso, é insuficiente, pois para bem extra
ir da realidade a empresa nacional cabe também considerar o 
controle decisório e de capital votante, além de titularidade 
desse controle e o domicílio das pessoas que o possuem. 

Pela rejeição. 

ES27773-1 SALATIEL CARVALHO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do 
art. 281, a fim de permitir que os recursos públicos sejam 
destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino 
pago em instituições privadas . 

A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de 
forma diametralmente oposta, a regra contida no "caput" - o 
que, se no mérito diverge da opção política adotada para o 
modelo educacional brasileiro, na técnica não é menos reco
mendável. 

Pela rejeição . 

ES27774-0 SALATIEL CARVALHO 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES27775-8 SALATIEL CARVALHO 
********* PARECER ********* 

PFL 

já foi 

PFL 

A Emenda sob apreciação consagra o princ1p1o da liberda
de de ensino, salvo para fins de autorização, reconhecimento 
e credenciamento de cursos, assim como para cumprimento da 
legislação sobre diretr i zes e bases da educação nacional. 

A proposição, além de conter importante princípio de na
tureza democrática, pode contribuir para o atendimento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qualidade do ensino. 

Pela aprovação. 
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Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento 
do ensino público fundamental, a Emenda em exame foi acolhida 
na forma do Substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES27777-4 SALATIEL CARVALHO PFL 
********* PARECER ********* 

Segundo a tradição histórica , a autonomia é um atr i buto 
das universidades e não das ins t ituições isoladas . 

Pela rejeição . 

ES27778-2 SALATIEL CARVALHO PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, considerando que o novo Substi t uti
vo do Relator suprimiu o artigo a que se refere a Emenda. 

ES27779-1 SALATIEL CARVALHO PFL 
********* PARECER ********* 

Com o objetivo de democrat i zar o seguro social inclusive 
promovendo a melhor distr i buição de seus recursos , o projeto 
consagra os princíp i os da selet ividade e distributividade das 
prestações previdênciárias . A emenda, que intenta estabe l ecer 
correspondênc i a absoluta entre o sa l ário do trabalhador e os 
benef í cios, inv iabilizaria a adoção dos referidos princípios, 
a lém de promover ônus excessivos à segur idade, principalmente 
por não considerar , para o cálculo dos benefícios, o tempo de 
trabalho e de contribuição do segurado . 

Pela rejeição. 

ES27780-4 SALATIEL CARVALHO PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 13 
do artigo 13 , a fim de dar ao texto uma redação determinativa 
consoan t e a melhor regra vernacular. 

Entendemos que deve ser mantida a redação atual , por es
tar conforme a técn i ca legislativa. 

Pela aprovação parcial. 

ES27781-2 SALATIEL CARVALHO PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a mod i ficar a redação do art . 19 do Substitutivo do 
Relator , mas, a nosso ver, não merece acolhimento. 

Pela rejeição. 

ES27782-1 SALATIEL CARVALHO PFL 
********* PARECER ********* 

A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade bra
sileira está a exigir o cumprimento do atendimento do ensino 
fundamental, o de 1o. gráu e obrigatório . Assim sendo não ha
verá recursos financeiros para a execução do previsto na pre
sente Emenda . 

Pela rejeição. 

ES27783-9 SALATIEL CARVALHO PFL 
********* PARECER ********* 

A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato 
parlamentar. Existem não como privilégios mas como meios 
de assegurar o bom livre desempenho da representação popular. 
Quanto à propositura do Ilustre Constituinte no sentido da 
criação de foro especial para os Deputados Estaduais, não 
nos parece conveniente . 

Pela reje i ção. 

ES27784-7 SALATIEL CARVALHO PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor reduzir de seis meses para trinta dias 
o prazo para inpugnação de mandato elet i vo após a d i plomação. 

Concordamos com o prazo de quinze dias. 
Pela aprovação. 
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Pretende a Emenda a inclusão da Po l ícia Rodoviária Fede
ral como órgão integr ante da Segurança Pública . 

As atribuições da referida corporação acha-se int i mamente 
ligadas à segurança do t r ânsito nas rodoviárias federais , daí 
porque não deve ela v i ncular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Púb l ica. 

Pe l a rejeição. 

ES27786- 3 SALATIEL CARVALHO PFL 
*** **** ** PARECER **** ***** 

Pela rejeição. A imunidade e a i nv iolabilidade são ga
rantias do mandato parlamentar.Existem não como privilégios 
aos Senadore , Deputados e Vereadores, mas s i m como meios de 
assegurar o bom e livre desempenho da r epresentação popular , 
pois é contra os possíve i s abusos do Poder Executi vo que es
sas gar an t ias procuram proteger o parlamentar. Nesse sentido, 
a matéria está adequadamente cons ignada no text o do substitu
tivo. 

ES27787-1 SALATIEL CARVALHO PFL 
******** * PARECER ********* 

O novo elenco de direitos assegurados à criança e ao a
dolescente, contido no substitutivo apresentado, preenche , em 
parte , os objetivos da presente emenda . 

Pela aprovação. 

ES27788- 0 SALATIEL CARVALHO 
********* PARECER *** ****** 

O conteúdo da Emenda Ja 
ao substitutivo, observadas as restrições 
281. 

Pela aprovação parcial. 

ES27789-8 SALATIEL CARVALHO 
*** **** ** PARECER ********* 

PFL 

está incorporado 
contidas no Artigo 

PFL 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao substi tut ivo. 

já foi 

Pela aprovação parcial. 

ES27790-1 ALARICO ABIB PMDB 
*** ***** * PARECER ********* 

Al ém desta Emenda , existem outras com o objet i vo de su
primir o artigo 199, que autoriza a cri ação de novos impostos 
por parte da União e dos Estados. 

Entendem seus Au t ores não haver justificação para um po
de r tributário i limitado , ·pois é prej ud i cial à soc iedade , ge
ra intranqu i lidade e i nsegurança às at i vidades produtivas , 
desestimula novos invest i mentos e contraria o artigo 195 do 
próprio Substitutivo. Alega-se também que tanto a produção 
como as vendas já sof rem várias incidências, não havendo, 
pois, "campo aberto a novas tributações ". Finalmente s usten-
ta-se que o discricionari smo governamental, em maté r ia de 
criação de impostos , combinado com a existência crônica de 
défici t público, conduzi rá fatalmente ao surgiment o de muitos 
impostos, ·~ujeitando o cidadão a um sem número de injusti
ças". 

Ora, a competência residual já existe na Constitu i ção em 
vigor e não se observou nenhuma das distorções apontadas. 
Bem ao contrário, os i mpostos discrimi nados na Carta Magna 
permanecem como os grande componentes do Sistema Tr i but ário . 
Um imposto não nasce do nada: pressupõe o aparec i ment o do 
respectivo fato gerador e a existência de base de cálculo 
próprio , ambos calcados na realidade econômica. Ademais, o 
subst itutivo cr iou restrição fortíssima a arb i trari edade, ao 
proi bir que os novos i mpostos repousem sobre os mesmos fatos 
geradores dos impostos expressamente discriminados em seu 
texto , e ao exigir quor um qual i ficado para a instit uição de 
impostos novos. 

Cabe, ainda , ass ina lar que os i mpostos a serem c ri ados 
terão as mesmas l i mitações constitucionais dos impos t os dis-
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criminados nos artigos 207, 209 e 210, todos sujeitos aos 
princípios delineados no texto do Substitutivo. Não há , por
tanto, incongruência com o artigo 195 nem, também, quebra das 
garantias dadas aos contribuintes . 

Além disso, a competência residual constitui complemen
tação indispensável a um bom Sistema de Impostos, tendo em 
vista o dinamismo da economia e a necessidade de preencher 
lacunas inevitáveis. Um bom exemplo estaria no crescimento do 
património das pessoas físicas, sem rendimentos que 6 justi
fiquem ou com rendimentos não tributáveis: o Poder Público, 
neste caso, poderia instituir o Imposto sobre o Património 
Líquido, restabelecendo a justiça fiscal . 

Somos , assim, pela rejeição da Emenda. 

ES27791-0 ALARICO ABIB PMDB 
***** *** * PARECER **** *** ** 

Visa a Emenda acrescentar parágrafo único ao Art. 201, 
pelo qual se estabelecem limitações à instituição das contri
buições sociais. 

Tais contribuições se revestem de características espe
ciais, destinando-se a atender a necessidades sociais as mais 
diversas, o que justifica tratamento próprio que lhes tem 
sido dado pelo nosso direito constitucional, acentuando o seu 
caráter parafiscal. 

Assim, entendemos que a criação das contribuições sociais 
deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III do Art. 
202, aplicando-se, todavia, critérios análogos aos estabele
cidos no Art. 199 para a instituição de outras fontes desti
nadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade so
cial, conforme prevê o 2 . do Art. 259 . 

Em face do exposto , somos pela aprovação parcial da Emen-
da. 

Pela aprovação parcial. 

ES27792-8 ALARICO ABIB PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Pretende a Emenda sejam exluídas do art. 201 a palavra 
"exclusivamente" e a frase" .. . como instrumento de sua atua-
ção nas respectivas áreas ... " 

O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequa
damente o sentido do art . 201, limitando o seu alcance às á
reas de atuação de União especificadas no Capítulo II do Tí
tulo IV e, consequentemente, preservando as áreas de atuação 
das demais esferas de Governo. 

Declara-se na justificação da Emenda que o art. 201, como 
está redigido, inviabiliza os serviços previdenciários dos 
Estados e Municípios . Com a inclusão do parágrafo único ao 
art. 201 do Substitutivo, fica explicitado que essas entida
des políticas poderão prestar serviços previdenciários a seus 
servidores. 

Pela aprovação parcial. 

ES27793-6 ALARICO ABIB PMDB 
****** *** PARECER ** *** **** 

Visa a presente Emenda a supressão do art.196 do Subs
titutivo, que trata da competência atribuída aos Municí -
pios para instituir, como tributo, contribuição de custeio 
de obras ou serviços resultantes do uso do solo urbano. 

Trata-se de contribuição destinada a ressarcir os Mu
nicípios por obras e serviços realizados em decorrência de 
atos de terceiros que necessariamente implicam aumento de 
equipamento urbano em área determinada. 

Em face de sua natureza, finalidade e características, 
observa-se que tal contribuição não se confunde nem com a 
taxa nem com a contribuição de melhoria, não podendo, por -
tanto , nenhum desses tributos ser aplicados à situação 
descr ita no referido artigo 196. 

Por outro lado, vale notar que esse dispositivo consi -
dera a mencionada contribuição como tributo, submetendo-a , 
assim, a todos os princípios e garantias relativos aos im -
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ES27794-4 ALARICO ABIB 
********* PARECER ********* 
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Propõe, o ilustre Constituinte, a ex t inção, a partir de 
1o. de janeiro de 1989, da contribuição para o Fundo de In
vestimento Social (FINSOCIAL). 

Como o presente projeto não o restabeleceu, quer-nos pa
recer que a Emenda é despicienda . 

Pela prejud i cialidade . 

ES27795-2 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 51 do art. 6o ., para torná-lo mais 
explícito . 

A proposta é incompatível com o espírito do Substitutivo e 
já se contém na redação que este adota com vantagem . 

Pela rejeição . 

ES27796-1 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto , decorre, naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso . A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total . 

Consideramos ser necessário assegurar esse direito do tra
balhador no texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES27797-9 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda inclusa, ao lado de outras, suprime a parte fi
nal do 4o . do art. 209 do Projeto, referente ao ICMS: "A i
senção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da 
legislação , não impl i cará crédito de imposto para compensação 
daquele devido nas operações ou prestações seguintes" . 

Nova versão do Projeto mantém essa recusa de crédito , 
mas reconhece anulação do crédito relativo a operações ante
riores, atendendo em parte a Emenda. 

ES27798-7 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda objetiva suprimir do 1o. do art. 207 do SU
BSTITUTIVO do Re l ator (Projeto de Constituição ) os itens IV e 
V, respectivamente , IPI e imposto sobre operações de crédito 
etc, da faculdade do Poder Executivo alterar as alíquotas. 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributá 
rio nacional atualmente adotado pelos Constituintes. 
P~la rejeição. 

ES27799-S ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame, ao lado de outros, pretende alterar a 
redação do item I do 8o . do Art. 209, no sentido de excluir 
da incidência do ICMS, nas importações do exterior, os bens 
destinados ao ativo fixo, assim como os serviços prestados no 
exterior e destinados a estabelecimento no país . 

Nova versão do Projeto, embora modifique a redação do dis
positivo , não contempla a pretensão da emenda. 

Pela rejeição. 

ES27800-2 ALARICO ABIB PMDB 
** ** ***** PARECER ********* 

A emenda sob exame, ao lado de outras, deseja excluir a 
energia elétrica da imunidade do ICMS cogitada também para o 
petróleo e os combustíve i s líquidos e gasosos dele derivados 
(alínea b do item II do 8 . do art . 209). Justifica que o 
preceito prejudica sensivelmente os i nteresses dos Estados do 
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Paraná e de Minas Gerais; que não veda a tributação do álcool 
combustível porque traria preju í zos aos Estados Nordestinos; 
daí a emenda para permitir a tributação da operação interes
tadual com energia e l étri ca. 

70 outros Const it uintes, em outras emendas, reivind i cam a 
supressão de toda a alínea, impedindo a não-incidência que 
prejudicaria os Estados produtores de petróleo e energia elé
trica . 

Nova versão do Projeto reitera a imunidade do texto ante-
rior . 

ES27801-1 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa, · ao 1 a do de outras 37, subscr i tas por 
52 Constituintes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de instituir um adiciona l ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 1o. do art. 209 do Pro
jeto de Constituição. 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores jà 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois jà lhes está sendo assegurado perceber,da União, 
21,5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que jà é por dema i s alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil; que o adicio
nal elevará consideravelmente a carga tributàrià para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que 
seria um "bis in idem" dificilmente suportável , mesmo porque 
o limite de 5% é bem e l evado; que a inovação destoa da tra
dição do País, eleva a carga tributária sobre as empresas e 
os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto 
pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o 
mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que paga
rá o imposto adicional , porque os mecanismos de cobrança e 
fiscalização são precários em relação a categorias com maior 
poder aquisitivo; que a Constituição jà prevê a disfribuição 
do Imposto de Renda entre a União e os Estados ; que colocar
se-à mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do 
empresário ; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competênc ia tributária concorrente 
gera bitributação e provoca confl itos entre os Estados da Fe
deração, agravados pela não uniformidade do adicional, poden
do ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política;que 
até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 
47% da arrecadação do ~mposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicio
nal, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afuguen-
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tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional,de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre
sas; que, portanto , as regiões periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária , sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao 
Imposto de Renda, instituível pelos Estados, reside na poten-
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cialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo cus
to , já que se apoiará nos lançamentos e na cobrança feitos 
pelo Governo Federal . 

A Comissão de Sistematização está limitando as incidên
cias aos lucros e aos ganhos e rendimentos de capital . 

ES27802-9 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão 
"causa mortis" e doação incida apenas sobre bens imóveis ou 
direitos a eles relativos. 

Embora as ações e outros títulos ao portador também se
riam alcançados, pela amplitude da redação do Projeto, na 
prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer 
declarados: títulos ao portador, jóias, moedas estrangeiras, 
bens no exterior etc. 

Por outro lado, a fiscalização das transferências e doa
ções de bens móveis seria de custo imensamente superior ao 
benefício , e impossível na maioria dos presentes . 

ES27803-7 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

A nova redação ao 4o. do art. 210 do Substitutivo ao 
Projeto de Constituição , nos termos da emenda, não se ajusta 
ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização . 

Deve ser rejeitada. 

ES27804-5 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

Preferimos a redação do Substitutivo, reproduzida com li
geiras alterações no 2o. Substitutivo, por já contar com o 
endosso e respaldo de um número sigr,ificativo de Senhores. 
Constituintes. 

Pela rejeição. 

ES27805-3 RAUL BELÉM PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende, a Emenda, acrescentar item VI do art. 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) atribuindo 
competência á União para instituir impostos sobre "produ 
ção, importação, distribuição ou consumo de lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos utilizados nos meios de 
transportes ". 

A presente Emenda, contudo, contraria o sistema tributá
rioi adotado pelos Constituintes, que vem sido mantido desde 
o início dos trabalho das Subcomissões e das Comissões Temá
ticas. 

Pela rejeição. 

ES27806-1 RAUL BELÉM PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame, ao lado de outras , suprime o petróleo 
e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, da atri
buição do Senado para estabelecer alíquotas do ICM nas opera
ções intra-estaduais (art. 209, 5., II) e, no tocante à imu 
nidade do mesmo imposto, prevista para operações que destinem 
a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos de 
le derivados e energia elétrica,. substitui-a para as opera
ções relativas a lubrificantes (acrescidos e combustíveis lí
quidos e gasosos, de qualquer espécie, utilizados nos meios 
de transportes (portanto sejam destinados a outros Estados ou 
não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia 
elétrica (art. 209, 8., II.b). 

Justifica que o sistema viário nacional foi construído e 
vinha sendo mantido mediante recursos vinculados oriundos dos 
combustíveis automotores e lubrificantes, o que considera ade 
quado porquanto o consumq é diretamente proporcional à solici 
tação do sistema viário. 

Adita que esse imenso patrimônio começou a atrofiar e de
teriorar quando extinta a vinculação do imposto único sobre 
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Na verdade, qualquer estabelecimento de alíquotas, pelo 
Senado, de impostos estaduais , interfere na autonomia federa
tiva dos Estados . Nova versão mantém apenas os minera i s. A 
vinculação de impostos a fins específicos vem da origem histó 
r i ca dos tributos e não se cons t itui em aberração, malgrado o 
Poder Legislativo possa dar apropriado destino à receita nos 
orçamentos públicos . 

No que concerne à alteração da imunidade, o ideal seria 
deixar o assunto para as Constituições dos Estados. Não o fa
zendo o Projeto, poderia aperfeiçoá-la nos termos da emenda. 

Pela aprovação parcial . 

ES27807-0 RAUL BELÉM PMDB 
******* ** PARECER *** ****** 

A Emenda propõe que s e acrescente um item· III ao art. 
213 , para aumentar as hipóteses de transferências federais 
oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos. 

Acontece que inobstante os respeitáveis argumentos 
da Justificação o que se pretende regular como nova 
repartição de receitas tributárias peca por falta de 
supedâneo na competência da União , à vista do elenco de 
impostos constante no art. 207 . 

Pela prejudic i alidade . 

ES27808-8 RAUL BELÉM PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Propõe a emenda elevar a participação dos Municípios na 
arrecadação do ICMS. 

Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas 
receitas tributárias que o projeto dividiu de forma adequada 
entre os três níveis de governo . 

Pela rejeição. 

ES27809-6 RAUL BELÉM PMDB 
** ** **** * PARECER ****** *** 

Propõe a Emenda que se aumente o percentual das 
transferências federais ao Fundo de Participação dos 
Municípios , redundando em aumento global do montante que a 
União há-de entregar , do produto da arrecadação do IR e do 
IPI, consoante o art . 213, item I, letra "b" . 

São ponderáveis os argumentos aduzidos , no sentido de 
fazer valer as necessidades financeiras dos Municípios. 

Todavia , no quadro nacional das carências de recursos, o 
quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais já é o 
máximo a que se pode chegar , sob pena do desequilíbrio 
financeiro da própria União . 

Pela rejeição. 

ES27810-0 RAUL BELÉM PMDB 
**** ** ** * PARECER ******* ** 

A emenda permite a reele i ção dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos. 

O i~stituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas , nem se adapta à realidade político-eleitoral do 
País. 

Pela rejeição. 

ES27811-8 GEOVANI BORGES PFL 
*** ****** PARECER ********* 

Dentre as limitações ao poder de emendar a constituição 
contida no Substitutivo , o aut0r pretende suprimir a parte 
relativa ao sistema parlamentar de governo . Deve ser aprova
da , conforme entendimento predominante na Comissão de Siste
matização . 

ES27812-6 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A expresão "de comprovado desgaste físico e emocional" 
descreve situação já compreendida no termo "penoso • utiliza-
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do no texto da al,nea "b" do art. 265 do Substitutivo do Re
lator. 

Pela rejeição . 

E$27813-4 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria é digna de tratamento pela lei ordinária e pe
las pol,ticas públicas. 

Pela rejeição. 

ES27814-2 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe acrescentar ao caput do art . 6o. a ex
pressão "e a própria cultura". 

Não podemos concordar com a proposta , já que acréscimo 
se nos afigura deslocado no texto. 

Pela rejeição . 

ES27815-1 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do parágra
fo 9o. do art. 6o. do Projeto de Constituição. 

O tratamento dado à matéria no Projeto é, na nossa opi
nião, o que melhor atende às muitas sugestões oferecidas pe
los senhores Constituintes . 

Pela rejeição. 

E$27816-9 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27817-7 IYIAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma 
de assegurar o fortalecimento do sindicalismo pela união dos 
trabalhadores. 

Entretanto, optamos pelo pluralismo, embora com algumas 
concessões às peculiaridades nacionais, como a melhor forma 
de democratização e autonomia, no campo da organização sindi
cal. 

Somos pela rejeição. 

ES27818-5 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

O "livre acesso aos bens culturais" é um dos direitos 
culturais, proclamados no dispositivo e também anunciado na 
parte do Projeto que trata dos "Direitos e Garantias Indivi
duais" . 

Pela rejeição. 

ES27819-3 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está con
templada em outros dispositivos do Cap,tulo . Seu detalhamento 
e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária. 

Pela rejeição. 

E$27820-7 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

O artigo indicado não tem o item que se pretende su-
primir . 

Pela rejeição. 

ES27821-5 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

Sugere o ilustre proponente a supressão do 2o. do art. 
291 alegando parcial superposição com 48 do art. 6o. e a 
abertura que a presente redação dá à ação censória proibiti-
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Sensibilizou o Relator a argumentação apresentada, enten
dendo ele , no entan t o , de modi f icar, ao invés de suprimir , o 
ref erido parágrafo . Com isto , espera haver acatado no mérito 
a presente emenda . 

ES27822- 3 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Visa a presente emenda a propor substitutivo ao Artigo 293 e 
seus parágrafos. 
No cômputo geral das negociações , opta o relator pela redação 
que passa a constar , obrigando- se , com isso , a propor a re
jeição da presente emenda. 

ES 27823- 1 MAURÍCIO FRUET PMDB 
**~****** PAREC ER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte , conf li ta 
com a or i entação adotada pe lo Re l ator. 

Pt.;! la reje i ção . 

ES27824-0 MAURÍCIO FRUET 
********* PARE CE R ********* 

O autor do projeto propõe a supressão dos li~ites 
e 53 anos de idade par a concessão da aposentadori a por 
de serviço . 

PMDB 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela ap rovação . 

ES27825-8 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art. 6o. do Substituti vo ao Projeto de Constituição . 

A modificação proposta objeti va suprimir a segunda par t e 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ordinária e, 
deste modo, aperfeiçoa~ a técnica legislativa. 

Pela aprovação . 

ES27826-6 MAURÍCIO FRUET 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . 

PMDB 

A Emenda propõe o estabelecimento de um lim i te max1mo de 
trinta mil eleitores necesários para iniciat i va de projet os 
de le i s urbanas de interese local . 
A manifestação de 5% do ele i torado municipal , na forma exigi
da pelo Subs t itu t ivo , será perfe i tamente viabilizada em muni
c í pios de qualquer tamanho populaciona l , at r avés da organ iza
ção da sociedade. 

ES27827-4 MAUR Í CIO FRUET PMDB 
********* PARECE R *** ****** 

Pela re j eição , tendo em vista que a propositura colide 
com o princ í pio adotado pelo subst i tutivo do Relator. 

ES27828-2 MAURÍC IO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a troca de palavra (perdimento por per
da) no parágrafo 24 do artigo 6o . . 

O vocábulo é juridicamente consagrado e semanticamente 
adequado ao fato a que se refere. 

Pela rejeição . 

ES27829-1 MAUR Í CIO FRU ET PMDB 
********* PARECEq ********* 

O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dis
positivo em pauta , com teor diferente ao da proposta , faz com 
que, por coerência, sejamos pela reje i ção desta emenda . 

ES27830-4 MAU RÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende exclu ir do parágra f o 5o. do art. 6o . 
do Subs t i t ut i vo o segu i nte : 
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" ... Sendo formas de discriminação, entre outras, subes
timar, estereotipar ou degradar por pertencer a grupos étn i -
cos ou de cor, por palavras, imagens ou representações ou 
qualquer meio de comun i cação . 

Concordamos com a emenda . 
Pela aprovação na forma do Subst i tutivo. 

ES27831-2 MAURÍCIO FRUET PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do parágra
fo 9o. do art . 6o. do Projeto de Constituição. 

O t ratamento dado à matéria no Projeto é, · na nossa opi
ni ão, o que melhor a t ende às muitas sugestões oferec i das pe
los senhores Constituintes . 

Pela rejeição. 

ES27832-1 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER ********* 

A suges t ão contida na Emenda aprimora o texto do nosso 
Substitutivo. 

Pela aprovação. 

ES27833-9 MAURÍCIO FRUET PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Além da emenda em referência, outras nove , apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art . 6o . , constante do Substitutivo. Em síntese, após a ex
p~essão "que a lei fixar", propõem que se assegure a proteção 
às participações individuais em obras coletivas, à reprodução 
da imagem e voz humanas , inclusive nas atividades esportivas, 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produzirem ou de que participarem. Além 
desse aditivo, na prática suprimem do original a atribuição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - providência esta pleiteada por outros 21 Cons
t i tuintes . São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi 
cativas, sobre as quais o Relator opina por sua aprovação, 
seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas: 

Emenda no. 
ES29575-6 
ES33594-4 
ES27833-9 
ES25117-1 
ES21813-1 
ES22863-3 
ES23022- 1 
ES33794-7 
ES29003-7 
ES30674-0 

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044- 4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES2172S-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836- 5 

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó · 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant'anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildás1o de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
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ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
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Francisco Rossi 
Jalles Fontoura 
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Jutahy Júnior 
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As emenda ES23484-6, ES30536~1 e ES23312-2, respectiva
mente, dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença", (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o . , do Subs
titutivo, que contém ressalvas à livre manifestação do pens.a
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48 . O Constituinte Roberto 
Cunha faz igual proposta, de forma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o . ; o Constituinte Agripino de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "cient,fica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o . des
ta Constituição. O Relator, agradecido pelas sugestões, opta, 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o., harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1, ES23312-2. 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas, as demais , que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902-7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

ES27834-7 

Constituinte 
Adolfo 01 ivei r a 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

MAURÍCIO FRUET 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil. 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade . A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca . Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
b,-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 

. mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação, remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos . 

ES27835-5 PAES LANDIM PF.L 
********* PARECER ******** * 

A Emenda sob apreciação consagra o princ,pio da liberda-
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de de ensino, salvo para fins de autorização, reconhecimento 
e credenciamento de cursos, assim como para cumprimento da 
legislação sobre dire t rizes e bases da educação nacional. 

A proposição, além de conter importante princípio de na
tureza democrática , pode contribuir para o atendimento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasil e ira a 
melhor i a da qualidade do ens i no . 

Pela aprovação . 

ES27836-3 PAES LANDIM 
********* PARECER ***** **** 

Em que pese a opinião do douto constituint e , 
pela rejeição da Emenda, por entendê-la conf litante 
sição adotada pela Comissão de Si stematização . 

PFL 

opinamos 
com a po-

ES27837 - 1 MANOEL MOREIRA PMDB 
******** * PARECER ** ******* 

O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o 
texto do substitutivo , da í nosso parecer pela sua aprovação. 

ES27838- 0 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ** **** *** 

Ao que pensamos, a redação do parágrafo segundo em ques
tão está mais bem posta no texto do Substitutivo , da í nosso 
parecer pela rejeição da Emenda. 

ES27839-8 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A cláusula que se quer suprimir é da maior importância, 
porque nem todas as regras serão aplicáveis in totum aos Tri
bunais estaduais e municipais. 

Pela rejeição. 

ES27840-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável a preocupação do ' ilustre Autor, a ma
téria constante da presente Emenda melhor se coaduna em ní vel 
de legislação estadual . 

Pela rejeição . 

ES27841-0 MANOEL MOREIRA PMDB 
***** **** PARECER ** *** **** 

Lamentavelmente, a idéia preconizada pela Emenda não lo
grou e acolhimento, até agora , nas tratativas com a maioria 
dos membros da Comissão, daí porque nosso parecer é pela sua 
rejeição. 

ES27842-8 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Reportamo-nos ao parecer dado à Emenda ES34357-2, onde a 
matéria foi analisada. 

Pela reje i ção. 

ES27843-6 MÁRIO LIMA PMDB 
*** ****** PARECER **** ***** 

A Emenda propõe administração tripartite nas entidades 
de formação ou orientação profissional. 

Sobre a matéria já nos proporcionamos no parecer à 
Emenda ES29017- 7, ao qual nos reportamos . 

Pe~a rejeição. 

ES27844-4 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r , do artigo 263 
do substitutivo do Relator, a expressão "e Saúde Ocupacional" 
argumentando que "o Sis t ema Nacional único de Saúde tem como 
alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde 
Ocupacional é o Trabalhador" . 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES27844-4 MÁRIO LIMA 

PÁG: 0996 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte , alvo do Sistema único de Saúde. 

Por estar consignado no artigo 7o . , ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde , Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado, no caso, através do Sistema único · de 
Saúde. 

Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
s i stema implique também na possibilidade da existência de 
subsis t emas , ligados a vários ministérios . 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto , da OIT e OMS , reunido em Genebra, 
no ano de 1957 , para designar, jus t amente, o conjunto de 
ações que envolvem a saúde , a higiene e a segurança do traba
l ho. Não é um anglicismo , portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde " e ocupacional" não é anglo-saxónica, mas, sim , la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957 , estabeleceu os seguintes objetivos para a Saúde Ocupa
cional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção : 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos traba
lhadores pelas condições do seu trabalho; 

3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde ; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas; 

5 - em suma , adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho . 

O que transparece nestes 5 ítens é a peren i dade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem , do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morbígenos . De
preende-se , que a segurança do trabalho é uma condição pre
ventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patologia. A engenharia de Segu
rança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela sua 
ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disci
plina auxiliar, dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Trabalho , a toxicologia, a ergonomia , etc., com vistas a pre
servação da integridade física e mental da pessoa que traba
lha , j unto à medicina do trabalho, promovendo, protegendo e 
recuperando a saúde. 

Quanto ao argumen t o levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na área de Segurança do Trabalho", apenas 
reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negocia
da, pois é o mais f undamental dos direitos e dos bens do ser 
humano, portanto , as condições de segurança e hi giene que 
garantem a saúde , também não podem ser suscetíveis de qua l 
quer negociação . 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigilância epidemiológica integrem a rede básica de saú
de, mesmo porque , a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
públ i ca, assim considerada pela OMS. 

Somos, pois , pela rejeição da emenda. 

ES27845-2 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Não nos parece justo que o servidor efetivo , vindo a e
xercer por mais de 5 anos initerruptos, cargo de confiança e 
nele completar o tempo para aposentar-se não possa ir para a 
inatividade com os proventos propor cionais a esse cargo.O que 
deve ser vedado é a aposentadoria em funções temporárias fór
mula usada e abusada para proporcionar a alguns privilegiados 
proventos de elevado valor. 
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PMDB 

A amp l iação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se r eforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público. 

ES27847-9 MÁRIO LIMA PMDB 
******** * PARECER ********* 

O texto do princípio firmado no Inciso XVIII, objetiva 
proporcionar aos trabalhadores um ambiente de trabalho cada 
vez mais isento de riscos à sua integridade psicofísica. 

O progresso tecnológico está à exigir das empresas me
lhores condições de saúde, higiene e segurança do traba l ho 
aos seus colaboradores. 

A função social das empresas não se limita apenas are
muneração do trabalho executado, mas, principalmente em pro
piciar ao trabalhador condições de perfeita salubridade. 

Os novos tempos exigem como imperativo de justiça soci
al, mudanças concretas em prol do engrandecimento do homem. 
Daí a importância em se manter o dispositivo no texto consti
tucional. 

ES27848-7 MÁRIO LIMA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justificar a 
retirada do termo "saúde" do inciso XVII do artigo 7o. do Su
bstitutivo. 

Consideramos, contudo, que o dispositivo, objeto da 
emenda, em seu todo, encontra- se cont i do no inciso XVIII . Por 
essa razão , optamos pela supressão comp l eta do item em ques
tão. 

Pela aprovação. 

ES27849-5 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES27850-9 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a extinção gradual da contribuição sin
dical e a distribuição de sua arrecadação, como para i nterme
diária capaz de permitir a sobrevivência da maioria dos sin
dicatos. 

Optamos, no Substitutivo, pela el i minação da contribuição 
instituída por lei, que contradiz a autonomia sindical, mas 
também pela continuação desta fonte de recursos , desde que 
implantada a partir de deliberação das assembléias gera i s das 
entidades sindicais, o que permite aos sindicatos a sobrevi
vência e é uma forma le.gítima de arrecadar recursos para cus
teio de atividades. 

Somos pela rejeição. 

ES27851-7 MÁRIO LIMA PMDB 
*** ****** PARECER ****** *** 

A Emenda não é exclusivamente de redação, como a Justifi
cação dá a entender. Substitui-se lista tríplice por eleição 
de Juízes, sem que se fundamente tão radical mudança no re
crutamento de magistrados. Nos Estados Unidos, o sistema de 
eleição de Juí zes e Promotores tem produzido alta cor rupção 
política no Judiciário . 

Pela rejeição. 

ES27852-5 MÁRIO LIMA PMDB 
***** **** PARECER ********* 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATI ZAÇÃO 

SUBST ITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

PÁG: 0998 
16/ 10/ 87 
15:52 :30 

Pela rejeição , de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição. 

ES27853-3 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Const i tuinte, a 
presente Emenda, conflita com a sistemática adotada pelo Su
bstitutivo . 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES27854-1 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES27855-0 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo, hidrocarbonetos flu i dos, gases 
raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados, requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constituciona l que consulte amplamente o interesse 
nacional, sem, contudo , ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades . 

Pela rejeição . 

ES27856-8 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão sugerida, embora louvável o objetivo do 
ilustre Constituinte, não encontra apoio na Comissão de Sis
tematização. 

Pela rejeição. 

ES27857-6 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende suprimir a competência privativa do 
Presidente da República e do Primeiro Ministro relativa à 
iniciativa das leis . Deve ser rejeitada pro contrariar nossa 
tradição constitucional e envolver questão do sistema de go
verno cu j a defin i ção se ef etivará após a elaboração do su
bstitutivo. 

Pela rejeição. 

ES27858-4 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Os princípios do ordenamnto espacial do país, devem, ne
cessáriamente, contemplar, na definição da Política Nacional 
Urbana, o transporte coletivo urbano, por ser o mesmo um com
ponente significativo da atividade produtiva. Porém , por se 
tratar de matér i a que deve objetivamente refletir efetivamen
te a realidade urbana regional , deve o assunt o ser objeto de 
Lei Ordinária. 

Pela rejeição . 

ES27859-2 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe modificação no caput do artigo 237 . 
Deve-se, entretanto, convir que a área máxima proposta 

(125 metros quadrados) se nos afigura insuficiente à moradia 
condigna de uma família, mesmo carente . 

Entretanto, com alterações de redação e da área proposta 
e a supressão de particularidades, somos pela aprovação par
cial, nos termos do substitutivo. 

ES27860-6 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos patronais 
têm características muito diferentes daqueles dos sindicatos 
de empregados . Enquanto os primeiros são empresas , organiza -
das para a obtenção de lucros, os últimos são assalariados. 
As contribuições e anuidades que as empresas pagam aos seus 
sindicatos constituem custo dedutível do seu lucro operacio -
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nal, enquanto que as que são pagas pelos empregados, que au -
ferem , na sua maioria, rend i mentos que se situam abaixo do 
limite de isenção do Imposto de Renda , oneram diretamente 
seus parcos rend i mentos . É justo , portanto, que se dê trata -
menta tribu t ário d iverso às duas categorias de sindicatos . 

Pe l a r ej eição . 

ES27861-4 RICARDO IZAR 
******** * PARECER ******** * 

Pela rejeição . 

PFL 

A Emenda propõe a supressão integral do Art. 236, arguindo 
falta de ní vel constitucional dos dispos i tivos alí contidos. 
É imprescind í vel o estabelec i mento de instrumentos eficazes 
para a ordenação do território mun i cipal e a garantia da fun
ção soc ial da propriedade, ao nível da Constituição, na forma 
do Substitutivo. 

ES27862-2 RICARDO IZAR PFL 
** ******* PARECER ********* 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, . ~a~es 
raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados, requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
nacional , sem, contudo , ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades . 

Pela rejeição . 

ES27863-1 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER **** ***** 

As Fundações desenvolvem atividades t í picas de governo, 
geralmente de caráter não-empresarial. 

Ao t ri butá-las , o governo estaria tributando a si pró-
prio. Não se just i fica, pois, sua inclusão no Projeto de 
Constituição . 

Pela rejeição. 

ES27864-9 RICARDO IZAR 
***** **** PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PFL 

A Emenda trata das atr i buições municipais na organ i zação do 
seu terr i tório. 
Em que pesem as razões apresentadas , a sugestão contraria di
retrizes de sistematização adotadas no presente Substitutivo . 

ES27865-7 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Uma vez que a intervenção do Estado no domínio econômico 
se faça segundo critérios definidos em lei, a aprovação do 
Congresso Nacional se torna desnecessária. 

Pela rej.eição. 

ES27866-5 RICARDO IZAR PFL 
*****·** ** PARECER ********* 

Como afirma o Substitutivo do Relator, a i ntervenção do 
Estado no domínio econômico se fará em decorrência de proble
mas de segurança nacional ou de relevente interesse social . 
No instante em que a atuação do Estado deixar de atender a 
esses pré-requisitos, a própria sociedade pressionará pelo 
término da intervenção do Estado. 

Pela rejeição. 

ES27867-3 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda não é adequada, visto que não se justifica a 
tr i butação sobre as fundações , entidades que normalmente de
sempenh~m funções típicas de governo , sem fins lucrativos. 

Pela reje i ção. 
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A iniciativa popular representa forma eminentemente de
mocrática e legítima para dar orígem a processo legislativo. 
Pela rejeição. 

ES27869-0 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27870-3 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf li ta 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27871-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27872-0 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf l ita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27873-8 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por ser desnecessário acréscimo da propo
situra. 

ES27874-6 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o artigo 37 com 
seus ítens foi excluído do texto do Substitutivo, com exceção 
apenas do parágrafo único, que trata da criação, incorpora
ção, fusão e o desmembramento de municípios, que passou a 
compor o artigo 35 como parágrafo 2 . 

ES27875-4 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Dada a amplitude da questão energética, é aconselhável que 
os potenciais de energia hidráulica constituam propriedade da 
União e que a concessão de seu uso seja feita mediante lei. 
Entretanto, com essa ressalva, o restante da Emenda foi apro
veitada. 

Pela aprovação parcial . 
-----------------------------------------------------------------------------~-

ES27876-2 MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . 

PMDB 

Se os recursos enumerados no art. 232 constituem propri
edade da União, não nos parece possível que os Estados possam 
dar concessão ou permissão para seu aproveitamento, pelo que 
rejeitamos a emenda proposta . 

ES27877-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque optou-se pro suprimir todo 
o art. 233. O art. 232 já determina que o aproveitamento dos 
recursos minerais e hidráultcos depende de concessão ou auto-
ri zação, conforme especificações da lei ordinária. Não há 
porque, portanto , explicitar algumas poucas limitações , que 
não poderiam ser consideradas propriamente de natureza cons
titucional. 

Pela rejeição. 
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As razões que informam a justificação merecem acolhimen-
to. 

ES27880-1 

Pode e deve ser supresso o dispositivo objetado. 
Pelo acolhimento. 

MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A matéria é digna de tratamento pela lei ordinária e pe
l as políticas públicas. 

Pela rejeição . 

ES27881-9 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pelo cont r ár io , contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição . 

Pela rejeição. 

ES27882-7 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis, não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossível, tecnicamente, o seu aproveitamento . 
Pela rejeição. 

ES27883-5 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda à eliminação das restrições impostas aos 
militares que pretendem se candidatar a cargos eletivos. 

Tais restrições têm por objetivo preservar os quartéis 
da politização e evitar os incovenientes das paixões políti
cas nas fileiras militares . 

Pela rejeição . 

ES27884-3 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto . 

Pela rejeição. 

ES27885-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial , nos termos do substitutivo . 

ES27886-0 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda modifica a redação do art. 256, por entender 
que, na forma em que está redigido, promove a "cartorializa
ção" do sistema financeiro. Temos a convicção de que a solu
ção adotada pelo Substitutivo é a mais adequada. Pelo não a
colhimento. 

ES27887-8 CID SABÚIA DE CARVALHO PMDB 
** ** ***** PARECER *** ****** 

Pela rejeição , tendo em vista que a proposta consignada 
pela Emenda é matér i a de Lei Ordinária. Além de estar restri
ta à iniciativa do Executivo Federal. 

ES27888- 6 CID SABÚIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende que a redação do art.26 do Substitut i vo do Re
lator seja a seguinte: "Os atos administrativos que firam a 
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PMDB 

presente Constituição poderão ser declarados inconstitucio 
nais através de ação judicial" . 
A nosso ver, a referida declaração de i nconstitucionali dade 
deve se d i rigir também a outros atos que não os merament e a
dministrat ivos. 

Pela rejeição . 

ES27889-4 CID SABÓIA DE CARVALHO 
********* PARECER ********* 

Procedente . 
O pl e i to é justo . 

PMDB 

Os membros do Mi nist ério Públ i co f azem jus a uma ressal
va de seus direitos adquiridos . 

A Emenda há de ser absorvida e incor porada às di sposi
ções transitór i as , nos termos do substit ut ivo do re l ator . 

Pe l a aprovação . 

ES27890- 8 CI D SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda v i sa a incorporar dispositivo na Cons-
tituição tendente a reconhecer a reval idação dos concursos 
públicos. 

Trat a-se de matér i a a ser d i scipl inada , segundo o inte
resse da Administração , pela legis l ação i nfraconst i t ucional. 

Pela reje i ção da Emenda. 

ES27891-6 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o Substitut ivo mantém 
o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas doEs
tado ou do Município, onde houver , vedando, porém , a c ri ação 
de novos Tribunais , Conselhos ou órgãos de Cont as Mu nic ipais. 

ES27892-4 CID SABÓ IA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Altera a redação do art . 59 das Disposições Trans itórias 
do Substi t utivo do Relat or , mas , a nosso ver, não o ape r fei 
çoa. 

ES27893-2 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Ent endemos que o texto constituc i onal deve apenas f ixar 
o direito de herança , ficando implíc i to que caberá à l egisla
ção ord i nária definir limites e mecan i smos de tributação. 

Não há como aco l her a emenda. Pe l a r ejeição. 

ES27894- 1 STÉLIO DI AS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame , de autoria do Deputado St élio Di as , 
remete para o próximo mandato pres idencial a v igência do 
Sistema Parlamentari sta de Governo. 

Pe l a r ej eição . 

ES27895- 9 STÉLIO DIAS PF L 
********* PARECER ********* 

A Emenda merece aprovação , sob outra forma , no Substi 
tutivo . 

Convém ficar expresso que podem também institu i r a con
tribu i ção sindical , a cat egoria econômica e outras , obj eti
vando o cus te io das at ivi dades do respectivo s i s t ema confede
rativo. 

Somos pe la aprovação, nos t e rmos do Substi tu t ivo . 

ES27896-7 STÉLIO DIAS PF L 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilust re Constituint e , confli ta 
com a or i entação adot ada pe lo Re l a t or. 

Pe l a r ejeição. · 
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A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princ1p1os seguidos pela emenda . 

Pela rejeição. 

ES27898-3 JOSÉ ELIAS MURAD PTB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto . Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prát i ca que , no entender de muitos , é uma forma de exploração 
do homem pelo hornem. 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 
são muitas e não podem ser i gnoradas , ou mesmo , tratadas sob 
um único perfil . 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade. A • 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Ass i m, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bí-la, mas também não pode se omit i r e nela deve cons t ar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente , no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores . 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação , remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação , onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
r i ados aspectos . 

ES27899-1 JOSÉ ELIAS MURAD PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 
3o., do artigo 9o ., do Substitutivo, a expressão "se profi si 
onal " , para dar ma ior clareza, não dando ensejo à interpreta
ção de que não haverá contribuição sindical pa r a o caso de 
entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. Pro
põe, também, uma referência ao custeio do sistema confedera
tivo . 

A proposta tem inteira procedência . 
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES27900-9 JOSÉ ELIAS MURAD PTB 
********* PARECER ********* 

Os Contribuintes e associados dos sind i catos patronais 
têm características muito diferentes daqueles dos s i ndicatos 
de empregados. Enquanto os primeiros são empresas , organiza -
das para a obtenção de lucros, os últimos são assalariados . 
As contribuições e anuidades que as empresas pagam aos seus 
sindicatos constituem custo dedutível do seu lucro operacio -
nal, enquanto que as que são pagas pelos empregados , que au -
ferem, na sua maioria , rendimentos que se situam abaixo do 
limite de isenção do Imposto de Renda, oneram diretamente 
seus parcos rendimentos . É justo, portanto, que se dê trata -
menta tributário diverso às duas categorias de sindicatos. 

Pela rejeição. 

ES27901-7 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a maté
ria, obje t o da presente emenda , conflita com a sistemática 
geral adotada para a elaboração do Subst it utivo . 

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES27902-5 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

Considerando que a Justiça do Trabalho, federal, não fun
ciona bem, o ilustre Constituinte propõe que a segunda ins
tância seja entregue aos Estados. 

Considerando que a Justiça Estadual funciona ainda com 
maiores deficiências , opinamos pela rejeição da Emenda . 
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PMDB 

Pela rejeição , de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistemat i zação. 

ES27904-1 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER *** *** *** 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES27905-0 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe modificação do dispos it ivo que consubs -
tancia, o Capítulo I , do Título referente à Ordem Social. 
Nesta fase do processo , opt amos por manter a redação orlgl
nal , deixando para a fase de revisão redacional a retomada da 
sugestão apresentada pelo ilustre autor. 

Pela prejudicialidade . 

ES27906-8 WALDYR PUGLIESI 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . 

PMDB 

A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Siste
matização . 

ES27907-6 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda está visceralmente ligada a outra proposta em 
que o mesmo Autor sugere a estatização dos serviços notariais 
e registrais , ressuscitando, assim, proposição já vencida nas 
fases anteriores de elaboração constitucional . 

Pela rejeição. 

ES27908-4 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES27909-2 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos , . ~a~es 
raros, gás natural, e a seus derivados , bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados, requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
nacional, sem, contudo , ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades . 

Pela rejeição . 

ES27910-6 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em epígrafe propõe a extinção do Serviço Nacio
nal de Informações- SNI . 

Não se pode olvidar que todos os países democráticos pos
suem seus órgãos de informações. Não se discute aqui o mérito 
específico do SNI. Discute-se a existência imprescindível de 
um organismo de informações para as tarefas do Estado. 

Estamos convencidos de que a promulgação da nova Carta 
Magna, por si só, ensejará radical reformulação na ativida
de-fim do SNI. Opinamos ass i m pela rejeição da emenda . 

ES27911-4 WALDYR PUGLIESI PMDB 
** *** **** PARECER ********* 

Acrescentar à expressão "propriedade privada" a "dos 
meios de produção" significa estreitar um conceito cujo sig
nificado corrente é preciso e aceito. Por outro lado, substi
tuir "função social" poar "obrigação soc 1al" , no tocante à 
propriedade, é atribuir a uma coisa , a um objeto, algo que 
cabe entender de forma diferente, pois o vínculo obrigaciona l 
existe entre pessoas. É quando se trata da função social , 
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pois a referência circunscreve o emprego da propriedade. 
Pela rejeição 

ES27912-2 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização . 

ES27913-1 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

Num artigo sobre a primeira instância se estabelece regra 
para todas as instâncias. 

Pela aprovação da Emenda supressiva. 

ES27914-9 WALDYR PUGLIESI PMDB 
**** ***** PAR~CER ********* 

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo 
propósito, é irrelevante para os objetivos a que se propõe o 
controle externo~ realização de fiscalização meramente con
tábil. Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão 
da administração pública sob os aspectos financeiro, orçamen
tário e patrimonial, como prevê o Substitutivo . 

Pela rejeição . 

ES27915-7 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. " 

ES27916-5 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende a reeleição, por uma vez, para o execu
tivo estadual. O Substitutivo opt~ por diretriz oposta, ve
vedando as reeleições para cargos do executivo. 

Pela rejeição. 

ES27917-3 WALDYR PUGLIESI PMDB 
** ******* PARECER **** ***** 

A proposição visa a incluir dispositivo que, no momento da 
redação final deverá constar do texto . 

Trata-se de emenda de forma. 
Pela prejudicialidade . 

ES27918-1 WALDYR PUGLIESI 
********* PARECER ****~**** 

PMDB 

Embora relevante a matéria constante da propositura do e
minente Constituinte, a sua inclusão no Substitutivo traria 
uma polêmica que, salvo melhor juízo, retardaria a elaboração 
do texto constitucional ora em discussão. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da emenda. 

ES27919-0 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis, não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossível, tecnicamente, o seu aproveitamento. 
Pela rejeição . 

ES27920-3 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . A propositura do Autor da Emenda colide 
com a orientação adotada pelo Substitutivo do Relator, tendo 
em vista que o Distrito Federal possui peculiaridades que o 
diferenciam dos Estados e dos Municípios. 

ES27921-1 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

Não obstante os elevados propósitos do autor da emenda, 
no sentido de dar tratamento constitucional a determinados 
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aspectos referentes à dívida externa, o entendimento havido 
no âmbito da Com issão de Sistematização é de que a esse nível 
de detalhamento a ma t éria deva ser objeto de legislação com
plementar e ordinár i a . 

Pela rejeição. 

ES27922-0 WALDYR PUGLIESI PMDB 
**** ***** PARECER ** ** ***** 

Não obstant e tenha o texto do Subst i tutivo apresentado 
por este Relator contemplado de forma minuciosa o trabalho 
doméstico , a conceituação pretendida na Emenda, parece-nos 
despropositada para os fins sugeridos na Jus ti ficação . 

Pela rejeição . 

ES27923-8 WALDY R PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a tornar públicos os serv i ços notariais e 
reg i strais . Alega o douto Constituinte no s eu arrazoado que 
ta i s serviços , como ocorre atualmente, cons t ituem fonte de 
enriquecimento rápido para os seus titulares . 

São deveras louváveis as razões do propositor , até por
que se trata de serviços essenciais que a nenhum de nós é da
do fugir . Justo, portanto , que fossem prestados pelo Estado . 
No entretanto t al opinião não condiz com a sistemática geral 
adotada pela Comissão de Sistematização. Assim, somos pela 
rejeição. 

ES27924-6 WALDYR PUGLIESI PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A emenda supra menc ionada não apresenta contribuição , 
quer doutrinária, quer técnica do aprimoramento do Projeto. 

Pela r8jeição . 

ES27925-4 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dis
positivo em pauta , com teor diferente ao da proposta, faz com 
que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda . 

ES27926-2 WALDYR PUGLIESI PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A emenda permite aos atuais Prefeitos concorrerem à ree
leição. 

ES27927-1 

Consideramô-la inoportuna . 
Pela rejeição . 

WALDYR PUGLIES I 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Tendo proposto à aceitação , para o art. 2o. , emendas 
que apenas fazem a junção do art . 2o . com o 1o . : e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distrito Federal , só podemos, por absoluta coerência, ser 
pela rejeição desta emenda. 

ES27928-9 WALDYR PUGLIESI PMDB 
*** ** **** PARECER **** ** *** 

A emenda pretende a reeleição , por uma vez, para o execu
tivo municipal . O substitutivo do Relator opta por diretriz 
oposta, vedando as reeleições para cargos do executivo . 

Pela rejeição. 

ES27929- 7 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda visa a suprimir disposição normativa do Substi
tutivo por entender que é despicienda . No entanto, por não 
refletir o entendimento da Comissão de Si stemat ização , deve 
ser rejeitada. 

ES27930- 1 WALDYR PUGLI ESI PMDB 
********* PARECER ********* 
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por 
anti
Poder 

ES27931-9 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do art. 182 s seus parágra-
fos. 

Entendemos ser necessário o Estado de Defesa como medida 
prel iminar ao Estado de Sítio . 

ES27932-7 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela re
jeição. 

ES27933-5 LUIZ HENRIQUE PMDB 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 
Não se vislumbra a necessidade ou a conveniênc ia da re

dação proposta. 
O art. mencionado define, até exaustivamente, as funções 

institucionais do Ministério Público. 
Pela rejeição. 

ES27934-3 LUIZ HENRIQUE PMDB 
********* PARECER ********* 

Procedente. 
Houve lapso na remissão ao artigo. 
O novo texto do substitutivo deve levar em conta a corre 

ção pleiteada. 
Pela aprovação . 

ES27935-1 LUIZ HENRIQUE PMDB 
********* PARECER ********* 

Improcedente, nos termos do Substitutivo do Relator . 
Pela rejeição. 

ES27936-0 LUIZ HENRIQUE PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 
A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Siste

matização . 

ES27937- 8 LUIZ HENRIQUE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 
A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Siste-

-------------~~1~=~~~~~--------------------------------------------------------
ES27938-6 LUIZ HENRIQUE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os principias seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES27939-4 LUIZ HENRIQUE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princípios seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES27940-8 LUIZ HENRIQUE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os principias seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES27941-6 MAURÍCIO CORRêA PDT . 
********* PARECER ********* 
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A Emenda, proposta pelo ilustre Const i tuinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES27942-4 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização . Pela re
jeição. 

ES27943-2 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda é a negação de sua própria justificação. Pela 
rejeição. 

E$27944-1 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende atender, un1ca e exclusivamente, a 
interesses de uma categoria profissional. Deve ser rejeitada. 

ES27945-9 STÉLIO DIAS PFL 
***** **** PARECER ********* 

A concessão de estabilidade aos atuais servidores gue in
gressaram no serviço público, sem qualquer concurso, e ore
conhecimento de seus bons préstimos à administração pública. 

Entretanto , optamos por estabelecer que a referida estabi
lidade só se dará aos que contém com cinco ou mais anos de 
serviço na administração direta ou indireta, inclusive em 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público . Entende
mos que, nesse tempo, esses servidores já demonstraram sua 
capacidade e eficiência. A nosso ver, um prazo menor, ser i a 
desaconselhável . 

Pela rejeição. 

ES27946-7 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende dar nova redação ao 5o. do art . 6o. 
do substitutivo, alterando-lhe o conteúdo. 

Pela própria sistemática adotada para a elaboração do 
substitutivo , não podemos acatar a sugestão oferecida na 
emenda . 

Pela rejeição. 

ES27947-5 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em questão sugere a inclusão de dispositivo no 
Títu lo das Disposições Transitórias, no sen t ido de estabele
cer o plebiscito como critério capaz de dirimir pendências 
relacionadas com divisas entre Estados e Municípios. 

A matéria prescinde de constar do texto constitucional, 
po is as conveniências das populações interessadas é que devem 
prevalecer, após estudos prévios. 

Pela rejeição. 

ES27948-3 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A posse do Governador do dia 1o. de janeiro do ano sub
sequente ao da sua eleição foi aceito pelos Senhores Consti
tuintes da Comissão como o mais adequado. 

Pe l a rejeição. 

ES27949-1 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosof i a e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
af igura como imprescindível ao projeto . 

Pela rejeição . 

ES27950-5 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda acrescenta ao texto do Substitutivo oo Relator, 
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Porém não refletindo o consenso havido na Comissão de 
Sistematização, a Emenda deve ser rejeitada. 

ES27951-3 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a or ientação adotada pelo Relator. 

Pe l a rejeição . 

ES27952-1 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria já se encontra suficientemente contemplada pe
lo Substitutivo. 

Concluímos pela prejudicialidade da Emenda . 

ES27953-0 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Com i ssão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES27954-8 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário , a f i losofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto . 

Pela rejeição . 

ES27955-6 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque não se trata de matéria 
constitucional . Cabe melhor sua regulamentação pela legisla
ção ordinária. 

Pela rejeição. 

ES27956-4 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES27957-2 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art. 193. 
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a 

matéria . Razão pela qual adotamos diversa redação no novo Su
bstitutivo que oferecemos. 

· Pela reje i ção da Emenda. 

ES27958-1 FERNANDO CUNHA 
********* PARECER ********* 

ES27959-9 

Matéria infraconst i tucional. 
Pela rejeição . 

FERNANDO CUNHA 
** ***** ** PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

A matéria de que trata a propos1çao Ja se encontra sufi
cientemente contemplada pelo Subst i tutivo . 

Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 

E$27960-2 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque não se trata de matéria 
constitucional. Cabe melhor sua regulamentação pela legisla
ção ordinária . 

Pela rejeição. 
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PMDB ES27961-1 
********* PARECER 

A emenda 
tema de saúde 

propõe a inclusão entre as competências do sis
e erradicação e o controle de doenças endêmi-

cas. 
Apesar de não adotar estas palavras, o relator 

em artigo anterior na Seção da Saúde, prioridade 
ações preventivas. 

ES27962-9 

Portanto a emenda foi contemplada no seu mérito. 
Pela aprovação parcial . 

FERNANDO CUNHA 
********* PARECER ********* 

incluiu 
para as 

PMDB 

O universo das atividades relacionadas ao aproveitamento 
dos recursos naturais discriminados em recursos minerais e 
recursos hídricos requer um tratamento constitucional que 
consulte o interesse nacional sem contudo ir além dos limites 
razoáveis no que tange à determinação dos sujeitos e do obje
to dessas atividades . 

Pela rejeição . 

ES27963-7 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter 
algumas indicações básicas sobre as fontes de financiamento 
do novo Sistema de Seguridade Social , de modo a sustentar a 
dimensão que lhe é atribuída como instrumento de proteção 
social, com escopo bem mais amplo do que aquele abrigado no 
âmbito da previdência. Assim sendo, e de forma coerente com o 
princípio de diversificação das fontes de financiamento, 
optamos por manter a contribuição do empregador, sobre a 
folha de salários , o faturamento e o lucro, pois as três 
bases constituem fatos geradores distintos . 

Caberá à lei ordinária dispensar tratamento específico 
aos casos em que se revelar inaplicável a múltipla 
incidência. 

Pela reje ição . 

ES27964-5 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES27965-3 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa dar nova redação ao art . 281, permitindo 
que os recursos sejam repassados às escolas técnicas, confes
sionais, filantrópicas e comunitárias . 

Visto que tal solicitação já está contemplada no referido 
artigo, opinamos pela prejudicialidade das emendas abaixo re
lacionadas. 

ES27966-1 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida, nos termos do Substitutivo do Relator . 

ES27967-0 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter as 
indicações básicas sobre as fontes de financiamento do novo 
Sistema de Seguridade Social , de modo a prover a necessária 
sustentação à mais ampla dimensão do sistema em termos de 
cobertura de benefício e serviços . Assim sendo, sem preJUlZO 
da competência do legislador ordinário para definir out ras 
fontes, em conformidade com o princípio de "diversificação 
das fontes de financimento" , optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anterior . 

Pela rejeição. 

ES27968-8 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 
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Trata-se de matéria específica de lei ordinária. Não de
ve, portanto, ser regulada em norma constitucional. 

Pela rejeição. 

ES27969-6 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 
52 Constituintes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios . Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 1o. do art . 209 do Pro
jeto de Constituição . 

Em seu conjunto , as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art . 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber,da União, 
21,5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil; que o adicio
nal elevará consideravelment~ a carga tributária para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que 
seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque 
o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tra
dição do País, eleva a carga tributária sobre as empresas e 
os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto 
pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o 
mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que paga
rá o imposto adicional ,porque os mecanismos de cobrança e 
fiscalização são precários em relação a categorias com maior 
poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribu i ção 
do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar
se-á mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do 
empresá r io; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos , bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competência tributária concorrente 
gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Fe
deração, agravados pela não uniformidade do adicional, poden
do ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política;que 
até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 
47% da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o ad icio
nal, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adic ional, enquanto que os Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afuguen
tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional , de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre
sas ; que , portanto, as regiõês periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos ; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de 
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capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos , contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tr i buintes , compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o i mposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte ; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 541. do Imposto de Renda e 441. do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal , além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigaGões acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação , prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico . 

O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao 
Imposto de Renda , instituível pelos Estados, reside na poten
cialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo cus
to, já que se apoiará nos lançamentos e na cobrança feitos 
pelo Governo Federal . 

A Comissão de Sistematização está limitando as incidên
cias aos lucros e aos ganhos e rendimentos de capital. 

ES27970-0 MAURÍCIO NASSER PMDB 
*** ****** PARECER *** *** ** * 

A nova redação ao 4o. do art. 210 do Substitutivo ao 
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Projeto de Constituição, nos termos da emenda , não se ajusta 
ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

Deve ser rejeitada . 

ES27971-8 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ******** * 

A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão 
"causa mortis" e doação incida apenas sobre bens imóve i s ou 
direitos a eles relativos. 

Embora as ações e outros títulos ao portador também se
riam alcançados, pela amplitude da redação do Projeto, na 
prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer 
declarados: títulos ao portador, jóias, moedas estrangeiras, 
bens no exterior etc. 

Por outro lado, a fi scalização das transferências e doa
ções de bens móveis ser i a de custo imensamente super ior ao 
benefício, e impossível na maioria dos presentes. 

ÇS27972-6 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame, ao lado de outras, deseja excluir a 
energia elétrica da imunidade do ICMS cogitada também para o 
petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele der i vados 
(alínea b do item II do 8 . do art. 209) . Justifica que o 
preceito prejudica sensivelmente os interesses dos Estados do 
Paraná e de Minas Gerais; que não veda a tributação do álcool 
combustível porque t raria prejuízos aos Estados Nordestinos; 
daí a emenda para permitir a tributação da operação interes
tadual com energia elétr i ca . 

70 outros Constituintes, em outras emendas, reivindicam a 
supressão de toda a alínea, impedindo a não-incidência que 
prejudicaria os Estados produtores de petróleo e energ ia elé
trica. 

Nova versão do Projeto reitera a imunidade do texto ante
rior. 

ES27973-4 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda inclusa, ao lado de outras, suprime a parte fi
nal do 4o . do art. 209 do Projeto, referente ao ICMS: "A i
senção ou não-incidência , salvo determinação em contrário da 
legislação, não implicará crédito de i mposto para compensação 
daquele devido nas operações ou prestações seguintes " . 

Nova versão do Projeto mantém essa recusa de crédito, 
mas reconhece anulação de crédito relativo a operações ante
riores, atendendo em parte a Emenda. 

ES27974-2 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame , ao lado de outros, pretende alterar a 
redação do item I do 8o . do Art. 209, no sentido de excluir 
da incidência do ICMS, nas importações do exterior , os bens 
destinados ao ativo fi xo , assim como os serviços prestados no 
exterior e destinados a estabelecimento no país. 

Nova versão do Projeto, embora modi.fique a redação do dis
positivo, não contempla a pretensão da emenda. 

Pela rejeição. 

ES27975-1 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre , naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso. A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total. 

Consideramos ser necessário assegurar esse dire ito do tra
balhador no texto constitucional . 

Pela rejeição. 
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A Emenda em questão propõe a inclusão de dispositivo 
que extingue a contribuição para o Fundo de Investimento So
cial (Finsocial) . 

Trata-se de matéria própria da legislação ordinária. 
Pela rejeição. 

ES27977-7 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ******** * 

Emenda ao parágrafo 51 do art. 6o., para torná-lo mais 
explícito. 

A proposta é incompatível com o espírito do Substitutivo e 
já se contém na redação que este adota com van t agem. 

Pela rejeição. 

ES27978-5 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Const i tuintes é pela proibição dessa 
prática que , no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil . 

Por outro lado , a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim , entendemos que a nova Constituição não deva proi
bí-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação , remetendo 
á legislação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade , em seus mais va
riados aspectos. 

ES27979-3 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a presente Emenda a supressão do art.196 do Subs
titutivo, que trata da competência atribuída aos Municí -
pios para instituir , como tributo, contribuição de custeio 
de obras ou serviços resultantes do uso do solo urbano . 

Trata-se de contribuição destinada a ressarcir os Mu
nicípios por obras e serviços realizados em decorrência de 
atos de t erce iros que necessariamente imp l icam aument o de 
eq ui pamento urbano em área determinada. 

Em face de sua natureza , finalidade e características, 
observa-se que tal contribuição não se confunde nem com a 
taxa nem com a contribuição de melhoria, não podendo , por -
t anto , nenhum desses tributos ser aplicados à situação 
descrita no referido artigo 196. 

Por outro lado, vale notar que esse dispositivo consi -
dera a mencionada contribuição como tributo, submetendo-a , 
assim, a todos os princípios e garantias relativos aos im
postos, taxas e contribuição de melhoria . 

Pela rejeição. 

ES27980-7 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

As modificações propostas pela emenda são desnecessárias 
já que o Subs ti tutivo do Relator estabelece a primazia da 
propr i edade privada como princípio da ordem econômica. 

Pela r ejeição . 

ES27981-5 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* . PARECER ********* 

Além desta Emenda, existem outras com o objetivo de su
primir o artigo 199, que autoriza a criação de novos impostos 
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Entendem seus Autores não haver justificação para um po
der tributário ilimitado , pois é prejudicial à sociedade, ge
ra intranquilidade e insegurança às ati vidades produt ivas, 
desest i mul a novos i nvesti mentos e contra r ia o artigo 195 do 
próprio Substitutivo . Al ega-se também que tanto a produção 
como as vendas já sofrem várias incidências , não havendo, 
pois, "campo aberto a novas tributações " . Finalment e susten-
ta-se que o discric ionari smo governamental, em mat ér i a de 
criação de impostos , combinado com a existência crônica de 
déficit público, conduzirá fatalmente ao surgimento de muitos 
impostos , "sujeitando o cidadão a um sem número de inj us t i
ças" . 

Ora , a competência residual já exist e na Consti tui ção em 
vigor e não se observou nenhuma das d i storções apont adas. 
Bem ao contrário, os impostos discrimi nados na Car t a Magna 
permanecem como os grande componentes do Sistema Tribut ário. 
Um imposto não nasce do nada : pressupõe o aparecimento do 
respect ivo fato gerador e a existência de base de cálculo 
próprio , ambos calcados na realidade econômica . Ademais, o 
substi t ut i vo criou rest ri ção fortíssima a arbitrar i edade, ao 
proib i r que os novos impostos repousem sobre os mesmos fatos 
geradores dos impostos expressamente discriminados em seu 
texto, e ao exigir quor um qualificado para a institui ção de 
impostos novos. 

Cabe, ainda, assinalar que os impostos a serem criados 
terão as mesmas limitações constitucionais dos impost os dis
criminados nos artigos 207, 209 e 210, todos sujeitos aos 
princípios delineados no texto do Substitutivo. Não há , por
tanto, incongruência com o artigo 195 nem, também, quebra das 
garantias dadas aos contribuintes . 

Além disso, a competência residua l constitui compl emen
tação indispensável a um bom Sistema de Impostos , tendo em 
vista o dinamismo da economia e a necessidade de preencher 
lacunas inevitáveis . Um bom exemplo estaria no cresci mento do 
patrimônio das pessoas f ísicas, sem rendimentos que o j usti
fiquem ou com rendimentos não tributáveis: o Poder Público , 
neste caso, poderia inst i tuir o Imposto sobre o Patr i mônio 
Líquido, restabelecendo a justiça fisca l . 

Somos, assim, pela rejeição da Emenda. 

ES27982-3 MAURÍCIO NASSER PMDB 
***** **** PARECER ** ******* 

Pretende a Emenda sejam exluídas do art. 201 a pa l avra 
"exclus i vamente" e a frase" . . . como instrumento de s ua atua-
ção nas respectivas áreas ... " 

O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequa
damente o sentido do art. 201, limitando o seu alcance às á
reas de atuação de União especificadas no Capítulo I I do Tí
tulo IV e , consequentemente, preservando as áreas de a t uação 
das dema i s esferas de Governo. 

Dec l ar a-se na justi f icação da Emenda que o art. 201, como 
está red i gido, inviabi l iza os serviços previdenc i ári os dos 
Estados e Municípios . Com a inclusão do parágrafo ún i co ao 
art . 201 do Substitut i vo , fica explicitado que essas entida
des polí t icas poderão pr estar serviços previdenciários a seus 
servidores. 

Pela aprovação parcial . 

ES27983-1 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda acrescentar parágraf o único ao Ar t . 201, 
pelo qua l se es t abelecem limi tações à instituição das contri 
bui ções sociais . 

Ta i s contribu i ções se r evestem de características espe
ciais , destinando-se a atender a necess idades socia i s as mais 
diversas , o que justifica o tratamento próprio que lhes tem 
sido dado pelo nosso direito constitucional, acéntuando o seu 
caráter parafiscal. 

Assim, entendemos que a criação das contribuições sociais 
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deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III do Art . 
202 , ap l icando-se , t odavia, cri t érios análogos aos estabele
cidos no Ar t . 199 para a instituição de outras fontes desti
nadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade so
cial, conforme prevê o 2 . do Art . 259 . 

Em face do exposto , somos pela aprovação parcial da Emen-
da. 

Pela aprovação parcial. 

ES27984-0 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Es t a Emenda Objetiva supr i mir do 10 . do ar t. 207 do SU
BSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição ) os itens IV e 
V, respectivamente, IPI e imposto sobre operações de crédito 
etc , da faculdade do Poder Executivo alterar as a1íquotas . 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributá 
rio nac ional atualmente adotado pelos Constituintes. 
Pela rejeição . 

E$27985-8 ENOC VIEIRA PFL 
***** *** * PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constitu i nte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

E$27986-6 ENOC VIEIRA PFL 
********* PARECER ** **** *** 

A emenda em tela visa a alterar a redação do art. 7o. do 
do Título Das Disposições Transitórias. 

Dada a supressão do referido dispos i tivo no Substitutivo a 
ser apresentado pelo Rela t or em razão do acolhimento de Emen
das nesse sentido, somos pela prejudicialidade da proposição . 

E$27987-4 ENOC VIEIRA PFL 
********* PARECER ** ******* 

A emenda merece ser acolhida, vez que aperfeiçoa a reda
ção do Substitutivo . 

E$27988-2 ENOC VIEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte , confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

E$27989-1 ENOC VIEIRA PFL 
********* PARECER ******* ** 

Somos pela aprovação da emenda. Optamos , contudo, 
por redação que torne o dispositivo ainda mais sintético. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES27990- 4 ENOC VIEIRA PFL 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo único, refe 
rente ao ensino religioso . . 

O ens i no religioso figura , desde 1934 , nas Constitui 
ções brasileiras, em consonância com práticas tradicionais 
da educação escolar no Brasil. 

Pela rejeição. 

ES2799 1-2 ENOC VIEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa a suprimir o art . 6o . das Di sposi 
ções Transitórias , o qual prevê a criação de Estados com o 
desenvolvimento de unidades federadas já existentes , bem como 
a transformação de Territórios Federais em Estados . 

Não vemos razões pl ausíveis para a manutenção do disposi
tivo em tela no texto constitucional em elaboração,ainda mais 
quando se deve proceder a estudos prévios relativos à rediv i
são territorial do Pa í s, tendo em v i sta o interesse público 
da medida. 
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ES27991- 2 ENOC VIEIRA 

Somos, portan t o , pela aprovação da emenda. 

ES 27992-1 ENOC VIEIRA 
********* PA RECER ********* 

PFL 

PFL 

PÁG : 1017 
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15:52 :30 

Opinamos pe la aprovação da Emenda, em parte, face à pro
cedência da argumentação. 

Pela aprovação , na forma do Substitutivo . 

ES27993-9 ENOC VIEIRA PFL 
*** ** *** * PARECER ** ******* 

O proposto na Emenda conflita com os princípios definidos 
pelo Substituti vo. Pela rejeição. 

ES27994-7 ENOC VIE I RA PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade , 
nela se reconhece por igual as característ i cas ideais da for
mulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse so
cialmente válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda 
com certeza incorpora ao segundo Substitut i vo significat iva 
contr i buição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES27995-5 ENOC VIEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção , tendo em vista que a ampliação do número 
de vereadores resultou de inúmeras emendas neste sentido na 
fase anterior dos trabalhos. 

ES27996-3 ENOC VIEIRA PFL 
****** *** PARECER ****** *** 

Dentre todas as emendas modificafitavas ao art . 4o . 
uma nos pareceu plenamente justificada e absolutamente neces
sária: a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte 
Manoel Moreira, que postula, no incisp I, a troca de pos1çao 
dos termos "desenvolvimento" e "independência" sob a argumen
tação de que esta precede aquele . Quanto às outras, incluin -
do-se a emenda em pauta, sugerem alterações as mais variadas , 
sem , porém, atingirem o l i miar de intensidade necessário para 
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom . 
Pela rejeição. 

ES27997-1 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art . 192. 
Entendemos melhor nova redação que apresentamos , no novo 

Substitutivo , que regula de forma mais precisa a função das 
Forças Armadas. 

Pela rejeição . 

ES27998-0 WALDYR PUGLIESI PMDB 
******** * PARECER ** **** ** * 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos , o direito de alistar-se eleitores e de votar. 

Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adqui
riu a maturidade necessária para o exercício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação. 

Pela rejeição . 

ES27999-8 WALDYR PUGLIESI PMDB 
**** ***** PARECER **** ***** 

A Emenda propõe nova redação ao art . 183 e itens . 
Entendemos melhor a redação dada no Substitutivo sob 

exame. 

ES28000-7 WALDYR PUGLIESI PMDB 
********* PARECER ********* 

Temos a convicção que a matéria em foco recebeu tratamento 
adequado no novo Substitutivo , não mer ecendo as alterações 
sugeridas na Emenda . 
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ES28000-7 WALDYR PUGLIESI 

Pela rejeição , nos termos do Substitutivo . 

ES28001-5 WALDYR PUGLIESI 
********* PARECER ********* 

PÁG: 1018 
16/10/87 
15:52:30 

PMDB 

PMDB 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto ta·mbém desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social, econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 

ES28002-3 WALDYR I'UGLIESI 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . 

PMDB 

A Emenda apresenta aspectos múltiplos de Direito Urbano , Pro
priedade Imobiliária Urbana e de Política Habitacional e pro
põe-se incluir como um capítulo adicional ao Título VIII do 
Substitutivo . 
Em que pesem as justificações apresentadas , os dispositivos 
sugeridos contrariam radicalmente a forma e grande parte do 
conteúdo do Substitutivo. 

ES28003-1 ANTONIO FARIAS PMB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES28004-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público . 

ES28005-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda deve ser rejeitada. A redação do Substitutivo 
confere maior objetividade aos trabalhos das Comissões Parla
mentares de Inquérito. 

Pela rejeição . 

ES28006-6 NILSON GIBSON PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição. 

ES28007-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES28008-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação contida no Substitutivo trata a matéria de 
forma mais adequada. Pela prejudicialidade . 

ES28009-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O texto não carece de mais explicitação, no particular . 
Pela rejeição. 
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PMDB 

Data vênia do eminente Autor , o texto do Substi tuti vo, 
no parti cular, expressa adequadamente o assunto, prestigian
do, ao contrário da atual Constituição, as decisões do Tribu
nal de Contas. 

Pela rejeição. 

ES28011-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominant e na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES28012-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sis t ematização . Pela re
jeição. 

ES28013-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende estabelecer quorum qualificado para de
liberação das duas Casas do Congresso Nacional sobre a prisão 
de Deputados e Senadores, em caso de crime inafiançável. 

Pela rejeição. 

ES28014-7 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

ES28015-5 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

O nobre constituinte intenta com a presente Emenda dis
ciplinar a remuneração dos Senadores e Deputados. Deve ser 
rejeitada por não se ajustar ao entend imento predominant e na 
Comissão de Sistematização. 

ES28016- 3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES28017-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa 
a enumeração dos conhecimentos exigidos para o exercício do 
cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecio
nados para o importante mister. 

Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no 
dispositivo em questão. Apenas prefer imos seguir a praxe, nó 
particular, do Direito Constitucional brasileiro. 

Pela rejeição. 

ES28018-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Em que pese a justa preocupação do ilustre Autor, o en
tendimento, até agora, da matéria pelos membros da Comissão é 
pela manutenção do texto do Substitutivo, no particular. 

Pela rejeição. 

ES28019-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A questão do s istema de governo, em face das discussões 
que ainda se processam, será definida após a elaboração do 
substitutivo . Pela prej udicialidade . 

ES28020-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda objetiva estabelecer quorum qualificado das 
leis delegadas. O objet i vo não se ajusta ao entendimento pre-
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ES28020-1 NILSON GIBSON 

valente na Comissão de Sistemati zação . Pela rejeição. 

ES28021-0 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Rela t aria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatib i lizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo , em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os i nteresses social, econômico e po
lítico, a se rem inscritos na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substi t utivo . 

ES28022-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER *** ****** 

O nosso voto é pela manutenção inalterada do texto das 
d i spos i ções emendadas. 

Pela rejeição. 

ES28023-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, 
nela se reconhece por igual as características ideais da for
mulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse so
cialmente válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda 
com certeza incorpora ao segundo Substitutivo significativa 
contribuição. Pela ap rovação, na forma do Substitutivo . 

ES28024-4 ENOC VIEIRA PFL 
******* ** PARECER ***** **** 

Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a maté
r ia, objeto da presente emenda, conflita com a sistemática 
geral adotada para a elaboração do Substitutivo . 

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES28025- 2 ENOC VIEIRA PFL 
******* ** PARECER ********* 

A proposta de inelegibilidade por parentesco apresenta
da pelo autor com a inclusão do Presidente da República já 
está atendida no substitutivo , com exceção da expressão "e 
sejam candidatos à reeleição" , e restando acrescentar a ex
pressão "que tenham exercido além da metade do mandato" . 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES28026-1 ENOC VIEIRA PFL 
*** *** *** PARECER ******** * 

---------------- --~=~~-~~~~~~~~~~-~~=-:=~~~=-~~-~~~=:~:~:~~~~------------------
ES28027-9 OSCAR CORR~A PFL 
*** ***** * PARECER **** ***** 

A Emenda está prejudicada pela imprecisão da referência, 
o que não permite sua apreciação de mérito. 

Pela prejudicialidade . 

ES28028- 7 OSCAR CORR~A PFL 
******* ** PARECER ****** *** 

O contexto do Substitutivo já contempla, em linhas ge
rais, a idéia preconizada pela Emenda do ilustre Constituin
te. 

Pela prejudicialidade. 

ES28029-5 OSCAR CORR~A PFL 
***** ** ** PARECER ***** ** ** 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o artigo 37 com 
seus ítens foi excluído do texto do Substitutivo, com exceção 
apenas do parágrafo único , que trata da criação , incorpora
ção , fusão e o desmembr amento de municípios , que passou a 
compor o artigo 35 como parágrafo 2. 
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ES28030-9 OSCAR CORR~A 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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A cláusula que se quer supr1m1r é da maior importância, 
porque nem todas as regras serão aplicáveis in totum aos Tri
bunais estaduais e municipais. 

Pela rejeição . 

ES28031-7 OSCAR CORRi:A PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda · propõe a fixação do número de Ministros do Su
perior Tribunal de Justiça, suprimindo-se a expressão "no ml
nimo", inserida no "caput" do artigo 150. 

A observação é pertinente, entretanto , não conta com o 
beneplácito da maioria da Comissão. 

Pela rejeição. 

ES28032-5 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
inicio dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municlpios e de se reduzir o "deficit" 
público. 

ES28033-3 ÂNGELO MAGALHÃES PFL 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit " 
público. 

ES28034-1 MILTON REIS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende, a Emenda, a distribuição, pela União, aos Es
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, da arrecadação' 
do imposto sobre lubrificantes e combustíveis líquidos ga
sosos. 

Pelo sistema tributário adotado pelos Constituintes , 
a União perderá seis tributos sobre: 1) Transporte; 2) 
Comunicações; 3) lubrificantes e combustíveis; 4) Energia E -
létrica; 5) Territorial; 6) Minerais. 

Assim, o que pretende a Emenda traria desequilíbrio ao 
Sistema tributário, porquanto, alteraria as receitas tributá
r ias dos Estados, que passariam a receber as receitas des -
tes impostos (1 a 6, supramencionados) . 

Pela rejeição. 

ES28035-0 MILTON REIS PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda sob exame , ao lado de outras , suprime o petróleo 
e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, da atri
buição do Senado para estabelecer alíquotas do ICM nas opera
ções intra-estaduais (art. 209, 5., II) e, no tocante à imu 
nidade do mesmo imposto, prevista para operações que destinem 
a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos de 
le derivados e energia elétrica, substitui-a para as opera
ções relativas a lubrificantes (acrescidos e combustíveis lí
quidos e gasosos, de qualquer espécie, utilizados nos meios 
de transportes (portanto sejam destinados a outros Estados ou 
não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia 
elétrica (art. 209, 8 ., II.b). 

Justifica que o sistema vi ário nacional foi construído e 
vinha sendo mantido mediante recursos vinculados oriundos dos 
combustíveis automotores e lubrificantes, o que considera ade 
quado porquanto o consumo é diretamente proporcional à solici 
tação do sistema viário. 
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PMDB 

Adita que esse imenso patrimônio começou a atrofiar e de
teriorar quando extinta a vinculação do imposto único sobre 
combustíveis líquidos e gasosos . 

Na verdade, qualquer estabelecimento de alíquotas , pelo 
Senado , de impostos estaduais, interfere na autonomia federa
tiva dos Estados . Nova versão mantém apenas os minerais. A 
vinculação de impostos a fins específicos vem da origem histó 
rica dos tributos e não se constitui em aberração, malgrado o 
Poder Legislativo possa dar apropriado destino à receita nos 
orçamentos públicos. 

No que concerne à alteração da imunidade , o ideal seria 
deixar o assunto para as Constituições dos Estados. Não o fa
zendo o Projeto, poder i a aperfeiçoá-la nos termos da emenda . 

Pela aprovação parcial . 

ES28036- 8 MILTON REIS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que se acrescente um item III ao art. 
213, para aumentar as hipóteses de transferências federais 
oriundas do produt o da arrecadação de determinados impostos. 

Acontece que inobstante os respeitáveis argumentos 
da Jus t if i cação o que se pretende regular como nova 
repartição de receitas tributárias peca por falta de 
supedâneo na competência da União , à vista do elenco de 
impostos constante no art. 207. 

Pela prejudicialidade. 

ES28037-6 MILTON REIS PMDB 
********* PARECER ** ******* 

O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o 
texto do substitutivo, daí nosso parecer pela sua aprovação. 

ES28038-4 MILTON REIS PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do art. 194. 
Entendemos, que, na fo r ma como se encontra no texto do 

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente. 
Pela rejeição. 

ES28039- 2 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição . 

ES28040- 6 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art. 6o. 
do Substitutivo, que assegu r a ao proprietário de imovel rural 
o direito de 6bter do Podder Público declaração , renovável 
periodicamente, de que o bem cumpre função soc i al . 

Entendemos que a emenda deve ser acatada, uma vez que a 
manutenção do dispos i tivo no texto constituc ional acarretará 
a criação de novas instâncias burocráticas,estimulando varia
das formas de corrupção e obstaculizando a implementação da 
reforma agrária no País . 

Pela aprovação . 

ES28041 - 4 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
som a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

E$28042-2 MAX ROSENMANN PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Se a remuneração do servidor se enquadra nos Lim , tes do 
o artigo 61 , óbv io que nenhuma restrição sofrerá em seus ven
cimentos . 
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PMDB 

A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 
52 Constituintes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos terr i tórios. Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 10 . do art. 209 do Pro
jeto de Constituição. 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem : que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes ; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivament e à União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de i mpostos discriminados (art . 199 ) ; que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão~ que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a t ributação adicional sobre va lores já 
tributados pela União ev i dencia a prevalência dos Es t ados; 
que os Estados e o Distr i to Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois já l hes está sendo assegurado perceber,da União , 
21 , 5% do Fundo de Partic i pação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe méd i a;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação , condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil; que o adicio
nal elevará consideravelmente a carga tributária para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que 
seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque 
o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tra
dição do País, eleva a carga tributária sobre as empresas e 
os cidadãos e concorre para confundir a natureza do i mposto 
pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o 
mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que paga
rá o imposto adicional ,porque os mecanismos de cobrança e 
fiscalização são precários em relação a categorias com maior 
poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a d istr i buição 
do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que co locar
se-á mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do 
empresário; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competência tributária concor rente 
gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Fe
deração, agravados pela não uniformidade do adicional , poden
do ocasionar inclus i ve sérios problemas de ordem polí t ica;que 
até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsáve l por 
47% da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicio
nal, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional , aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional, enquanto que oi Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê- lo de forma 
suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afuguen
tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam aufer i dos por todo o território nacional,de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre
sas ; que, portanto, as regiões periféricas estarão contri 
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, f azendo com que os mais 
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pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto ; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejáve l sobrecarga aos sof ridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo , favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação , i ndesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada , sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos ; que por ser optativo o adicional , poderá 
ser arbitrário ; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda , resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o i mposto ; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte ; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limi t a 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos ; que o 
adicional somente benef iciaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matér i a tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os i n
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de recei t a pe l a 
União , terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes , será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro ; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés 
cimo é um retrocesso ; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo ; que já existe uma part i cipação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias , f ormulários e f i scalização; que 
o adicional r epresenta uma bi tributação, prática nefasta que 
deve ser repud i ada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a f i xação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados , extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao 
Imposto de Renda , instituível pelos Estados, reside na poten
cialidade de aumento de sua receita tributária , a baixo cus
to , já que se apoiará nos lançamentos e na cobrança feitos 
pelo Governo Federal . 

A Comissão de Sistematização está limitando as incidên
cias aos lucros e aos ganhos e rendimentos de capital . 

ES28044-9 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão 
"causa mortis" e doação inc i da apenas sobre bens imóve i s ou 
dire i tos a eles relativos . 

Embora as ações e outros tí t ulos ao portador também se-
r iam alcançados, pela amplitude da redação do Projeto, na 
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prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer 
declarados: títulos ao portador, jóias, moedas estrangeiras, 
bens no exterior etc. 

Por outro lado , a fiscali zação das transferências e doa
ções de bens móveis seria de custo imensamente superior ao 
benefício, e impossível na maioria dos presentes. 

ES28045-7 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida, nos termos do Substitutivo do Relator. 

ES28046-5 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a presente Emenda a supressão do art . 196 do Subs
titutivo , que trata da competência atribuída aos Municí -
pios para instituir, como · tributo, contribuição de custeio 
de obras ou serviços resultantes do uso do solo urbano. 

Trata-se de contribuição destinada a ressarcir os Mu
nicípios por obras e serviços realizados em decorrência de 
atos de terceiros que necessariamente implicam aumento de 
equipamento urbano em área determinada. 

Em face de sua natureza, finalidade e características, 
observa-se que tal contribuição não se confunde nem com a 
taxa nem com a contribuição de melhoria, não podendo, por -
tanto, nenhum desses tributos ser aplicados à situação 
descrita no referido artigo 196. 

Por outro lado, vale notar que esse dispositivo consi -
dera a mencionada contribuição como tributo, submetendo-a , 
assim, a todos os princípios e garantias relativos aos im -
postos , taxas e contribuição de melhoria . 

Pela rejeição. 

ES28047-3 MAX ROSENMANN PDT 
********* PARECER ********* 

Além desta Emenda, existem outras com o objetivo de su
primir o artigo 199, que autoriza a criação de novos impostos 
por parte da União e dos Estados. 

Entendem seus Autores não haver justificação para um po
der tributário ilim i tado, pois é prejudicial à sociedade , ge
ra intranquilidade e insegurança às atividades produtivas, 
desestimula novos investimentos e contraria o artigo 195 do 
próprio Substitutivo. Alega-se também que tanto a produção 
como as vendas já sofrem várias incidências, não havendo, 
pois, "campo aberto a novas tributações". Finalmente susten-
ta-se que o discricionarismo governamental , em matéria de 
criação de impostos, combinado com a existência crônica de 
déficit público, conduzirá fatalmente ao surgimento de muitos 
impostos , "sujeitando o cidadão a um sem número de injusti
ças•. 

Ora, a competência residual já existe na Constituição em 
vigor e não se observou nenhuma das distorções apontadas. 
Bem ao contrário, os impostos discrfminados na Carta Magna 
permanecem como os grande componentes do Sistema Tributário. 
Um imposto não nasce do nada: pressupõe o aparecimento do 
respectivo fato gerador e a existência de base de cálculo 
próprio, ambos calcados na realidade econômica . Ademais, o 
substitutivo criou restrição fortíssima a arbitrariedade, ao 
proibir que os novos impostos repousem sobre os mesmos fatos 
geradores dos impostos expressamente discriminados em seu 
texto, e ao exigir quorum qualificado para a instituição de 
impostos novos. 

Cabe, ainda, assinalar que os impostos a serem criados 
terão as mesmas limitações constitucionais dos impostos dis
criminados nos artigos 207, 209 e 210, todos sujeitos aos 
princípios delineados no texto do Substitutivo. Não há, por
tanto, incongruência com o artigo 195 nem , também, quebra das 
garantias dadas aos contr 1buintes . 

Além disso, a competência residual constitui 
tação indispensável a um bom Sistema de Impostos, 
vista o dinam i smo da economia e a necessidade de 

complemen
tendo em 
preencher 
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lacunas inevitáveis. Um bom exemplo estaria no crescimento do 
patrimônio das pessoas físicas , sem rendimentos que o justi
fiquem ou com rendimentos não tributáveis: o Poder Público, 
neste caso , poderia instituir o Imposto sobre o Patrimônio 
Líquido , restabelecendo a justiça fiscal . 

Somos, assim , pela rejeição da Emenda. 

ES28048- 1 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Pa rece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto , decorre, naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso . A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total . 

Consideramos ser necessá r io assegurar esse direito do tra
balhador no texto constitucional . 

Pela rejeição . 

ES28049-0 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda sejam exluídas do art . 201 a palavra 
"exclusivamente" e a frase" . . . como instrumento de sua atua-
ção nas respectivas áreas ... " 

O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequa
damente o sentido do art. 201 , limitando o seu alcance às á
reas de atuação de União especificadas no Capítulo II do Tí
tulo IV e , consequentemente , preservando as áreas de atuação 
das dema i s esferas de Governo . 

Declara-se na justificação da Emenda que o art . 201, como 
está redigido , inviabiliza os serviços previdenciários dos 
Estados e Municípios. Com a inclusão do parágrafo ún i co ao 
art. 201 do Substitutivo, fica explicitado que essas entida
des políticas poderão prestar serviços previdenc i ários a seus 
servidores. 

Pela aprovação parcial. 

ES28050-3 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

As modificações propostas pela emenda são desnecessárias 
já que o Substitutivo do Relator estabelece a primazia da 
propriedade privada como princípio da ordem econômica . 

Pela rejeição . 

ES28051-1 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de matér i a específica de lei ordinária . Não de
ve , portanto, ser regulada em norma constitucional. 

Pela rejeição . 

ES28052-0 MAURÍCIO CORR~A · PDT 
********* .PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 18 do artigo 
6o. do substitutivo do Relator, referente à prisão em fla
grante . 

ES28053-8 

A redação proposta merece acolhida. 
Pela aprovação. 

SÍLVIO ABREU 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princípios seguidos pela emenda . 

Pela rejeição. 

ES28054-6 SÍLVIO ABREU PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do art. 17 do 
Título das Dispos ições ·Transitórias . 

A modificação proposta não aperfeiçoa a fórmula adotada, a 
qual bem exprime os fins pretendidos pela citada norma . 

Pela rejeição. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES28054-6 SÍLVIO ABREU 

ES28055-4 COSTA FERREIRA 
** ******* PARECER ********* 

PÁG: 1027 
16/10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

PFL 

Além da emenda em referência, outras nove, apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênticas , propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art. 6o., constante do Substitutivo . Em síntese, após a ex
pressão "que a lei fixar", propõem que se assegure a proteção 
às participações individuais em obras coletivas, à reprodução 
da imagem e voz humanas , inclusive nas atividades esportivas, 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produzirem ou de que participarem. Além 
desse aditivo, na prática suprimem do original a atribuição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - providência esta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes . São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi
cativas , sobre as quais o Relator opina por sua aprovação, 
seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas: 

Emenda no . 
ES29575-6 
ES33594-4 
ES27833-9 
ES25117 - 1 
ES21813-1 
ES22863-3 
ES23022-1 
ES33794-7 
ES29003-7 
ES30674-0 

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant•anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jalles Fontoura 
Nilson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 
As emenda ES23484-6, ES30536-1 e ES23312-2, respectiva

mente, dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença", (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o . , do Subs
titutivo, que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48. O Constituinte Roberto 
Cunha faz igual proposta, de forma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agripino de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "científica" (parágrafo 
48) se acresce nte "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Constituição . . o Relator, agradecido pelas sugestões, opta , 
porém , . po~ alteração redacional do parágrafo 9o. , harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
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as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1, ES23312-2 . 
PREJUDICADAS 

Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 
acima relacionadas , as demais , que propugnavam a manutenção 
do texto original com l igeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada , estão consequentemente prejudicadas. São as 
segu i ntes. 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701 -1 
ES24884- 7 
ES31902-7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

ES28056- 2 

Constituinte 
Ado l fo Oliveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel More i ra 
Paulo Mincarone 
Ha roldo Saboia 
Pe rci val Muniz 
Nilson Gi bson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relatoria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos , chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social, econômico e po
lí tico , a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 

ES28057-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relatoria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos , chega à conclusão de que as finalidades perseguida§ 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo , em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social , econômi co e po
lítico , a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo . 

ES28058-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria , levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
própr·ios que contemplam os interesses social , econômico e po
lít i co, a serem inscritos na nova Carta . Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 

ES28059-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relatoria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolve r am estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
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próprios que contemplam os interesses social, econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 

ES28060-1 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta de inelegibilidade por parentesco apresenta
da pelo autor com a inclusão do Presidente da República já 
está atendida no substitutivo, com exceção da expressão "e 
sejam candidatos à reeleição", e restando acrescentar a ex
pressão "que tenham exercido além da metade do mandato". 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES28061-9 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do parágrafo un1co do art. 24 do Subs
titutivo do Relator, com o qual não concordamos. Somos, po
rém, favoráveis à sua inserção no caput do art. 24. 

ES28062-7 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo . Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES28063-5 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a supressão do lo . do Artigo 292 . Entende este 
Relator que, com as restrições estabelecidas no parágrafo i
mediatamente subsequente, o risco a que se refere o ilustre 
proponente fica afastado, razão porque opta pelo não acolhi
mento da presente emenda. 

ES28064-3 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis, não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossível, tecnicamente, o seu aproveitamento. 
Pela rejeição. 

ES28065-1 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES28066-0 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES28067-8 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao 56 do Art. 6o., propondo sua supressão. 
A matéria está sendo deslocada para o capítulo da ordem 

econômica, com outra redação. 
Pela rejeição .. 

ES28068-6 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Subst it u
tivo do Relator . 

~S28069-4 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 
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Pela rejeição. 

ES28070-8 JUTAHY JúNIOR 
********* PARECER ********* 
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A Emenda, propos t a pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Re l ator. 

Pela rejeição. 

ES28071-6 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, confl it a 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pe la reje ição. 

ES28072-4 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A duração diária do trabalho não superior a 8 (oito) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas . 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas, seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos , sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequada à legislação ordinária. 

As formas modernas de produção demonstram uma tendência 
acentuada em reduzir progress i vamente a jornada de trabalho. 

Segundo levantamento da OIT, poucas nações mantém tal 
limite legal, não se observando, tampouco, diferença signifi
cativa a esse respeito , entre países desenvolvidos ou não . 

Na verdade , quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender . 40 (quarenta) horas não convir1a a um 
de t erminado momento da vida econômica do país , mas, pelo de
senvolvimento tecnolog i co , por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vir 
a ser a solução ideal. Ressalte-se, por oportuno, que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito) horas semanais, vá
rias categor i as, em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas. 

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância com 
os anseios do povo , propugnar por jornadas mais extensas , des
de que compensatórias a nível de remuneração. Esse, aliás, é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do traba
l ho, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida . ' 

Assim , considerando que o Congresso Nacional ,sempre sen
sível às reinvindicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do país, poderá, com ma ior flexibilidade ,discipli-
nar essa controversa questão , optamos por manter apenas 
a limitação de duração diária de trabalho em 8 (oito) horas, 
no máximo . 

ES28073-2 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
tência de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais : o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Estado.Nessas e em outras circunstâncias procura
mos atender, em parte, às finalidades perseguidas pela propo
sição em análise . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES28074-1 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do ar t. 194. 
Entendemos , que , na forma como se encontra no texto do 

substitutivo a matér i a é mais clara e abrangente. 
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Pela rejeição. 

ES28075-9 JUTAHY JúNIOR 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe al teração do art. 194. 
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Entendemos, que , na forma como se encontra no texto do 
substitut i vo a matéria é ma i s clara e abrangente . 

Pe l a rejeição. 

ES28076- 7 JUTAHY JúN I OR PMDB 
********* PARECER ********* 

Pe l a rejeição, t endo em vista que o mandato de quatro 
anos para o Governador de Estado fo i aceito pelos Srs. Cons
ti t ui ntes da Com issão como o mais adequado. 

ES28077-5 JUTAHY JúN I OR PMDB 
********* PARECER ****** *** 

A Emenda em apreço merece parcial aco l himento , pois é de 
se concordar com a supressão dos arts. 6o. e 7o. das Disposi
ções Transitórias. 

A matéria não se coaduna com as normas estruturai s que ca
racter izam a Constituição. 

Pela aprovação. 

ES28078-3 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende dar nova redação ao parágrafo 5o. do 
art . 6o. do Substitutivo, alterando-lhe o cont e údo. 

A supressão sugerida aprimora à redação do dispositivo. 
Preferiu-se, contudo , conferir ao parágrafo maior concisão do 
que a proposta pelo autor. 

Pe l a aprovação, na forma do Subst it utivo. 

ES28079-1 JUTAHY JúNI OR PMDf:\ 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a inclusão, como parágrafo 1o., de texto 
que v i sa à indispon i bilidade do imóvel por 20 anos, e a renu
meração dos dema i s art i gos. 

Compr eendemos, entretanto, que a matéria deverá ser re
gulamentada por meio das legislações complementar e ordiná
ria . 

Pela rejeição. 

ES28080-5 JUTAHY JúNIOR PMDB 
******-** PARECER ********* 

A presente Emenda pretende a exclusão~e Estado a ser 
desmembrado visando a criação de nova un i dade . 

Tendo em vista a supressão do própr io dispositivo , em 
atenção ao acolhimento de outras Emendas, opinamos pe l a apro
vação da proposição em exame, nos termos do Substitutivo do 
Relator. 

ES28081-3 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER *•******* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art. 6o. 
do Substitutivo, que assegura ao proprietário de imove l rural 
o direito de obter do Podder Público declaração , renovável 
periodicamente, de que o bem cumpre função social. 

Entendemos que a emenda deve ser acatada, uma vez que a 
manutenção do disposit i vo no texto constitucional acarretará 
a criação de novas instâncias burocráticas,estimulando varia
das formas de corrupção e obstaculizando a implementação da 
reforma agrária no País . 

Pe l a aprovação. 

ES28082-1 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende a exclusão de Estado a ser 
desmembrado visando a criação de nova unidade. 

Tendo em vista a supressão do próprio disposi tivo, em 
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atenção ao acolhimento de outras Emendas, opinamos pela apro
vação da proposição em exame, nos termos do Substitutivo do 
Relator. 

ES28083-0 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao art. 188. 
Entendemos melhor a r edação dada no Substitutivo sob 

exame , po i s a relevância da matéria recomenda o deta l hamento 
do pr ocesso leg i slativo no texto constituciona l. 

Pe l a reje i ção da Emenda . 

ES28084-8 JUTAHY JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação da Emenda , uma vez que a previsão 
de desmembramento territorial e de criação de Comissão para 
esse f i m, na real i dade , pode ser objeto de legislação infra
constituc iona l. 

Por outro lado , deve-se salientar que tais medidas so
mente devem ser cogitadas formalmente, após estudos criterio
sos acerca das conveniências sociais, interesse público e 
viabilização financeira. 

Pela aprovação da proposição. 

ES28085-6 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inserção ao item II do art . 210 do Substitutivo ao Pro
jeto de Constituição da expressão "situados em seu terr i tó
rio" e a correspondente supressão dci 3o . do mesmo artigo 
não se ajustam ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização . 

Deve ser rejeitada . 

ES28086-4 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda estabelece condições para a progressividade do 
i mposto. sobre a propr i edade predial e terrritorial urbano , 
segundo o disposto no 1o. do art. 210 . Temos convicção de 
que a matéria em tela recebeu tratamento adequado no âmbito 
da Com i ssão de Sistematização . 

Pela rejeição. 

ES28087-2 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda inclusa quer introduzir quorum de um terço dos 
Senadores para a inic i at i va que v i se a fixar alÍquotas do 
ICMS, mantido o quorum de dois terços para aprovação ( 5 . do 
art . 209 ) . Justifica que cumpre dar segurança aos Estados , 
evitando- se iniciativa isolada . 

Data venia, mesmo que haja inciativa isolada, o quorum 
de dois terços para aprovação afasta os interesses restritos 
a um ou poucos Estados. 

ES28088-1 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata- se de matér i a específica de lei ordinária. Não de
ve, portanto, ser regulada em norma constitucional. 

Pela rejeição . 

ES28089- 9 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter as 
indicações básicas sobre as fontes de financiamento do novo 
Sistema de Seguridade Social, de modo a prover a necessária 
sustentação à mais ampla dimensão do sistema em termos de 
cobertura de benefício e serviços . Assim sendo , sem prejuízo 
da competência do legislador ordinário para definir outras 
fontes , em conformidade com o princípio de "diversificação 
das fon t es de f inancimento", optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anterior . 
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Pela rejeição. 

ES28090-2 ALARICO ABIB 
********* PARECER ***** **** 
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Emenda aco lhida , nos termos do Substitutivo do Relator . 

ES28091-1 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa dar nova redação ao art. 281, per mitindo 
que os recursos sejam repassados às escolas técnicas , confes
sionais, filantrópicas e comun i tárias. 

Vi sto que tal solicitação já está contemplada no referido 
artigo, opinamos pela prejudicialidade das emendas abaixo re
lacionadas . 

ES28092-9 ALARICO ABIB PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A i ntermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto . Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que , no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto, as peculia r idades da realidade brasileira 
são muitas e não podem ser ignoradas , ou mesmo , tratadas sob 
um único perfil. 

Por outro lado , a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples correria o risco de ating i r atividades 
que não apresentam os conhecidos efe i tos nocivos dessa práti 
ca. Assim , entendemos que a nova Constituição não deva proi
bi-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação , remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade , em seus mais va
riados aspectos . 

ES28093-7 ALARICO ABIB PMDB 
** *** *** * PARECER ********* 

A emenda introduz um parágrafo un1co, no art. 50 , das 
disposições transitarias, anistiando todas as infrações elei
torais cometidas até a data da promulgação desta Constitui
ção. Não podemos acolher o preceito , pois, além de excessiva
mente abrangente, iria de encontro a todo o esforço , que vem 
sendo feito , no sentido de moralizar ao máx i mo , o processo 
eleitoral . 

ES28094-5 SIMÃO SESSIM PFL 
*** ****** PARECER ******** * 

Em essência sua emenda está acolhida no Substitut i vo . 
Alguns pontos con t ém desdobramentos que melhor se situam no 
âmbito da legislação ordinária e comp l ementar . 

Pela aprovação parcial . 

ES28095-3 SIMÃO SESSIM PFL 
** **** *** PARECER *** *** ** * 

O dispositivo da Emenda, embora revele o elevado descor
tino do proponente, poderá figurar mais adequadamente, de 
acordo com a tradição do direito b.rasi 1 e i ro , no corpo da 1 e
g i slação ordinária e complementar. 

Pela rejeição . 

ES28096-1 SIMÃO SESSIM PFL 
********* PARECER ********* 

Dentre todas as emendas modificafitavas ao art . 4o . 
uma nos pareceu plenamente justificada e absolutamente neces
sária: a de número 30132-2 , de autoria do nobr e Constituinte 
Manoel Moreira, que pos t ul a , no i nciso I, a troca de posi ção 
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dos termos "desenvolvimento• e "independência" sob a argumen
tação de que esta precede aquele . Quanto às outras, incluin -
do-se a emenda em pauta, sugerem alterações as mais variadas , 
sem, porém , atingirem o limiar de intensidade necessário para 
mover-nos a vontade a modif i car o texto, que nos parece bom . 
Pela rejeição. 

ES28097-0 SIMÃO SESSIM PFL 
** *** ** ** PARECER ** ******* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adot ada ·pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES28098-8 SIMÃO SESSIM PFL 
** **** *** PARECER ** ******* 

Trata a emenda da inclusão no 1o. do art. 210 do Subs
titutivo ao Projeto de Constituição, da expressão •ou subuti
lizada" , entendendo-se que a subutilização dos imóveis urba
nos pode configurar uma situação danosa, como a sua não uti
lização. Temos a convicção de que a matéria recebeu tratamen
to adequado no âmbito da Comissão de Sistematização. 

Deve ser rejeitada. 

ES28099-6 SIMÃO SESSIM PFL 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES28100-3 SIMÃO SESSIM PFL 
******** * PARECER *** ****** 

A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois cor
responde à orientação adotada pelo Relator. 

Pela aprovação. 

ES28101-1 SIMÃO SESSIM PFL 
***** ** ** PARECER ******* ** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES28102-0 SIMÃO SESSIM PFL 
** ** ***** PARECER **** ** ** * 

Pretende-se, com a presente Emenda , acrescentar parágrafo 
único ao art . 201, no qual se estabelece que os Estados e Mu
nicípios poderão criar e manter sistemas de previdência e 
assistência social para seus servidores, a ser custeados por 
contribuições pagas por estes. 

Entendemos tratar-se de dispositivo que efetivamente 
contribui para aclarar e complementar o art. 201 , aperfeiço
ando, assim, o Substitutivo em relação a importantes aspectos 
de interesse público . 

Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda. 

ES28103-8 SIMÃO SESSIM PFL 
********* PARECER ********* 

As 3 emendas apensas querem introduzir dispositivo que 
inclua na base de cálculo do ICMS o acréscimo financeiro 
decorrente de financiamento ao comprador. 

Justificam que na venda financiada pelo próprio vendedor 
a tributação estadual recai também sobre os encargos 
financeiros, enquanto que no caso de venda financiada por 
terceiro a tributação estadual é excluída; que a emenda 
objetiva estabelecer tratamento igual a que estava prevista 
no Projeto anterior que essa situação favorece as grandes 
lojas que constituem financeiras próprias. 

A matéria é disciplinável pelo Código Tributário 
Nacional ou até pelas leis de cada Estado, no exercício de 
sua autonomia federativa. 

Pela rejeição. 
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A inclusa emenda , ao lado de outras , quer supr i mir a ex
pressão •em estabe l ecimento de contr i buinte", na dispos i ção 
que det e r mina a inc i dênc i a do ICMS sobre a entrada de merca
doria i mportada do ext er ior". Justif i ca que a emenda possibi
litaria a cobrança do imposto por ocas i ão do desembaraço adu
aneiro, como vem sendo feito há anos . Nova versão do Projeto 
acolhe a pretensão. 

Pela aprovação. 

ES28105- 4 SIMÃO SESS IM PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer restabelecer a redação a nterior 
para o i mposto sobre ci r culação de mercadorias, de competên
cia dos Estados, explic it ando os cont ribuint es : produtores , 
industriais e comerci a nt es. Justifica o autor que o disposi 
t i vo deve lim i tar os cont ribuintes do ICM aos agentes do pro
cesso econômico. 

Para os demais impostos não são especificados os contri
buintes , embora estej am perceptíveis nas incidências invoca
das. Ass i m, também para o ICM e o ISS , os contr i bu intes podem 
ser explicitados no Código Tributár io Nacional , não sendo ne 
cessária essa referênc i a na Const i tuição Federal. 

ES28106-2 SIMÃO SESS IM PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do caput do artigo 236. 
Entretanto em nada contribui para inovação ou a me l horia 

da compreensão do texto do Substitutivo. 
Pel a rejeição. 

ES28107-1 FRANCISCO DIÓGENES PDS 
********* PARECER ********* 

A gar antia de igua l dade de tratamento para qualquer ati
vidade humana é conf er ida na Constituição . 

Ass i m sendo , pa ra assegurar esse caráter democrático, 
não convém especificar isoladamente privilégios quanto à apo
sentador i a de determinada categoria profissional . 

Pela rejeição . 

ES28108- 9 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A concessão de estab i lidade aos atuais servidores gue in
gres saram no serviço púb l ico, s em qualquer concurso , e ore
conhecimento de seus bons préstimos à admin i stração públ ica . 

Entretanto , optamos por estabelecer que a refer ida estabi
lidade só se dará aos que contém com c i nco ou mais anos de 
serviço na administração-diret a ou i ndireta , inc l usive em 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Entende
mos que, nesse tempo, esses servidores j á demonstra r am sua 
capacidade e eficiênci a . A nosso ver , um prazo menor , seria 
desaconselhável. 

Pela rejeição. 

ES28109-7 RITA FURTADO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em quest ão sugere alter ação redac ional no a r t. 
1o. do Tít ulo das dispos ições Transitór ias. 

A proposição, em s í ntese, busca mi nizar os efe itos e a 
abra ngência da anistia. 

Pela r ejeição . 

ES28110- 1 FURTADO LEITE PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende reincorporar ao Subst it utivo 
disposit i vo que trata de direitos e vantagens dos f unc ioná
rios públ i cos admit i dos até 23 de janeiro de 1967. 

Trata- se de medida que visa a previlegiar situações defi -
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nitivamente constituídas, não se podendo fazer retroagir a 
legislação anterior à própria Constituição vigente . 

Pela rejeição . 

ES28111-9 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PAREC ER ********* 

Acolh i da no mérito , priorizando-se as ações preventivas 
no inciso II do art . 226. 

Pela aprovação. 

ES28 112-7 BON I FÁCIO DE ANDRADA 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprsentada restringe, 
ament e a área de atuação do Banco 
regula t ór i a do mercado financeiro. 

Pela rejeição. • 

ES28113-5 BONIFÁCIO DE ANDRADA 
********* PARECER ********* 

PDS 

a nosso ver , desnecessari
Central como instituição 

PDS 

A Emenda propõe alteração do 3o . do Art . 236, incluindo o 
termo "mediante lei", após "com base em planos urbanísticos", 
arguindo a necessária explicitação da providência legal. 
Pela aprovação parcia l , nos termos do Substitutivo . 

ES28114-3 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

Segundo a tradição histórica, a autonomia é um atributo 
das universidades, e não dos centros de ensino . 

No que tange a reconhecimento e credenciamento de cursos, 
entendemos não haver interferência na liberdade de iniciativa 
prevista no dispositivo. 

Pela rejeição. 

ES28115-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte modif i ca o art . 221 e 
2o. 

A op i nião da maioria dos Membros desta Comissão não co
incide com o conteúdo da emenda . 

O dispositivo do Substitutivo é mais adequado, determi
nando que emendas ao Projeto de Orçamento devam ser apresen
tadas na Comissão Mista de Orçamento e estabelece normas para 
serem apreciadas pelo Plenário. 

Pela rejeição . 

ES28116-0 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

A lei deverá avançar na definição dos dire it os dos usuá
r i os, deixando inclusive espaços às peculiaridades dos servi
ços e localidades . 

Pela rejeição. 

ES28117-8 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
***** **** PARECER ********* 

Merece especial destaque o fato de que, pela primeira vez 
na história do constitucionalismo brasileiro, as ações de 
assistência Social passam a constituir uma Seção específica 
na estrutura do texto constitucional. Trata-se, a nosso ver, 
de opção não somente coerente com o espírito tuitivo do Pro
jeto no campo social, mas principalmente sintonizada com a 
realidade da marginalidade e aguda carência Sac io-econômica 
que atinge a grande maioria da popu l ação brasileira . Nortea
da pelos princípios de elaboração consti t uc ional, a seção re
lativa ao segmento assistencial do sistema de Seguridade pro
cura estabelecer os delineamentos programáticos básicos que 
deverão pautar as ações públicas e privadas no Setor, evitan
do- se detalhamentos e especificações passíveis de mais ade
quado tratamento via legislação ordinária ou planejamento de 
polít i ca social. Assim sendo, deixamos de acolher a sugestão 
do ilustre autor, não obstante seus inegáveis méritos, na 
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certeza de que a mesma poderá vir a ser retomada em outras 
instâncias do processo de contrução do novo Si stema de Segu
ridade Soc i al em nosso país. 

Pela rej ei ção. 

ES28118-6 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ******* ** 

A delimitação detalhada do campo de incidência de cada 
tributo e do seu limite de isenção não é matéria 
constitucional, mas tarefa do legislador ordinário. 

Pela rejeição . 

ES28119-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

Somos pela rejeição . Entendemos que deva ser mantida a 
gratu i dade da celebração do casamento, não instituída, porém, 
a gratuidade do processo de habilitação para o casamento. 

Pela reje i ção. 

ES28120-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável , a iniciativa do i lustre Autor não en
controu receptividade, até a presente fase , da maioria dos 
membros da Comissão, da í que o parecer é pela rejeição. 

ES28 121-6 PAES LANDIM 
********* PARECER ********* 

Procede a iniciativa do Constituinte. 
Houve equívoco que deverá ser . corrigido. 
Pela aprovação. 

ES28122-4 PAES LANDIM 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PFL 

PFL 

O tema abordado enquadra-se mais adequadamente na legisla-
ção complementar, prevista no art. 179, do substitutivo do 
relator. 

Pela rejeição . 

ES28123-2 PAES LANDIM 
********* PARECER ********* 

Procedente, nos termos do Substitutivo do Relator. 
Pela aprovação . 

ES28124-1 ARNALDO FARIA DE SÁ 
********* PARECER ***** **** 

PF L 

PTB 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r , do artigo 263 
do substitu t ivo do Relator, a expressão "e Saüde Ocupacional" 
argumentando que "o Sistema Nacional ünico de Saüde tem como 
alvo o ser humano (a saüde pública) , enquanto o alvo da Saüde 
Ocupacional é o Trabalhador" . 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,po i s todo 
trabalhador é pessoa e , portanto , na interpretação do nobre 
Constituinte , alvo do Sistema ünico de Saüde. 

Por estar consignado no artigo 7o., ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saüde , Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado, no caso, através do Sistema ünico de 
Saüde. 

Entende o relator que a definição de Sistema ünico não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vários ministérios. 

Quanto ao termo "Saüde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Mi sto, da OIT e OMS, reunido em Genebra , 
no ano de 1957 , para designar, justamente, o conjunto de 
ações que envolvem a saüde, a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um angl i cismo , portan t o, mesmo porque a etmologia 
de "saüde" e ocupacional" não é anglo-saxónica , mas, s i m, l a-
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O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra , em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a Saúde Ocupa
cional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção: 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções ; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos traba
lhadores pelas condições do seu trabalho; 

3 - proteger os trabalhadores , em seu trabalho, contra 
os riscos resul t antes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho. 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morbígenos. De
preende-se, que a segurança do trabalho é uma condição pre
ventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patologia. A engenharia de Segu
rança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela sua 
ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disci
plina auxiliar, dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc . , com vistas a pre
servação da integridade física e mental da pessoa que traba
lha, junto à medicina do trabalho, promovendo, protegendo e 
recuperando a saúde. 

Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na área de Segurança do Trabalho", apenas 
reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negocia
da, pois é o mais fundamental dos direitos e dos bens do ser 
humano, portanto , as condições de segurança e higiene que 
garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qual
quer negociação. 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigilância epidemiológica integrem a rede básica de saú
de, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública, assim considerada pela OMS . 

Somos, pois, pela rejeição da emenda. 

ES28125-9 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a redução da idade da imputabilidade pe
nal para dezesseis anos, em parágrafo a ser acrescentado ao 
artigo 6o. do Substitutivo. 

A proposta não se coaduna com as modernas concepções ci
entíficas. 

Pela rejeição. 

ES28126-7 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe o acréscimo de expressões ao parágrafo 
13 do artigo 6o . do Substitutivo do Relator, concernente com 
audiências criminais . 

A inserção, no texto, do dispositivo assim redigido, não 
se coaduna com a técnica redacional e legislativa. 

Pela rejeição . 

ES28127-5 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES28128-3 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 
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Revisão de valor de benefícios já concedidos pela previ
dência social . 

Assunto delicadíssimo, vez que dependente das disponibi
lidades financeiras da Previdência Social . 

Pela rejeição. 

ES28129-1 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
******** * PARECER ********* 

A matéria versada na Emenda. em questão, dada sua natureza 
tipi camente regulamentar , poderá ser tratada mais apropriada
mente no processo legislativo ordinário . 

Pela rejeição. 

ES281 30-S ARNALDO FARIA DE SÁ 
****** *** PARECER ********* 

O autor do projeto propõe a supressão dos limites 
e 53 anos de idade para concessão da aposentadoria por 
de serviço . 

PTB 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação . 

ES28131-3 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

A especificação das pessoas que devem ser reconhecidas 
como dependentes do segurado da previdência social, bem como 
das condições para a concessão de benefícios , constitui obje
to de legislação ordinária face à especificidade dos casos e 
à variedade de tratamento que a matéria comporta . 

Pela rejeição. 

ES28132-1 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES28133-0 ARNALDO FAR IA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com sua Emenda introduzir 
i tem no artigo 222 vedando a utilização de recursos públicos 
para a manutenção de previdência pr i vada ou parlamentar. 

A medida é salutar mas entendemos que deve ser regulada 
por legislação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES28134-8 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo prevê , de forma genérica, as hipóteses de 
concessão de aposentadoria com tempo inferior ao normal . En
tendemos que a especificação de cada caso deva ser objeto de 
lei ordinár ia . 

Pela rejeição. 

ES28135-6 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

A proposta contida na emenda é procedente, porque , a 
partir da ins ti tuição do Piso Nacional de Salários, a quantia 
considerada necesária à sobrevivência do traba l hador deixou 
de ser o salário mínimo. 

Pela rejeição. 

ES28136-4 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo . Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES28137-2 ARNALDO FARIA úE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alterar a expressão "saúde ocupacional" 
do Art . 263 para "tratamento dos infortúnios do trabalho". 
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Considera que as ações de segurança , higiene e medicina 
do t rabalho , englobadas pela expressão "saüde ocupacional" 
devem pertencer ao Min i stério do Trabalho e não ao sistema 
üni co de saüde . 

Como saúde ocupacional é um ramo da saüde pübl ica, a 
mesma deve estar integrada ao s i stema de saüde , embora caiba 
no sistema , subsistemas vinculados a outros Ministérios. 

Pela rejeição. 

ES28138-1 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARE CE R ********* 

A fixação do valor da pensão por morte, como de resto de 
qualquer benefí cio , deve ser tratada em lei ordinária , reser
vado no texto constitucional apenas a previsão do princíp io. 

Pela rejeição . 

ES28139-9 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

Pe l a reje ição, tendo em vista que matéria deve ser regu
lada no âmbito da legislação ordinária . À Constituição , cabe 
previsão a respeito da matéria apenas quanto aos mandatos de 
parlamentares. 

ES28140-2 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de proposição que v i sa à extensão da anistia 
prevista no art. 10. do Títu l o das Disposições Transitórias. 

A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é 
suficiente para compensar e reparar os danos sofridos por 
grande nümero de brasileiros atingidos pelo regime autoritá 
rio. 

Pela re j eição. 

ES28141-1 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda proposta pelo ilustre Constituinte trata de assun
to i nadequado para inclusão na Lei Maior . Em nossa opinião , a 
caracter ização da mi croempresa dependerá da conjuntura econô
mica de cada época, sendo mais apropriado que esta caracteri
zação se faça por Le i Ordinária . 

Pela rejeição. 

ES28142-9 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido 
para a concessão da aposentadoria por velhice dos trabalhado
res. 

A respeito , cumpre assinalar que , indiscutivelmente, a 
média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas 
ültimas décaadas, como se pode comprovar por recentes dados 
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto. 

Diante desse fato e das dificuldades financei r as enfren
tadas pelo nosso Pa ís, consideramos inviável a diminuição de 
idade para a concessão da aposentadoria por velhice. 

Pela rejeição. 

ES28143-7 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ***** **** 

O sistema de cálculo de benefício proposto pe lo autor 
da emenda promoveria verdadeira sangria nos cofres da 
Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, 
atualmente, há benefícios cujo valor é calculado com base na 
média dos ültimos 48 meses de . contribuição. 

Pela rejeição. 

ES28144-5 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER *****•*** 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator. 
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PMDB 

A Emenda objetiva suprimir a ressalva constante do pará
grafo 3o ., "fine", do artigo 218 do Projeto de Constituição 
da Comissão de Sistemati zação . 

A supressão proposta implica em dificultar a operação de 
inúmeros órgãos e entidades da administração Pública que , por 
dificuldades de natureza geográfica ou operacional , não con
tam com instituições financeiras oficiais próximas. 

Pela rejeição. 

ES28146-1 NABOR JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , por estar em desacordo com o novo Substitu
t i vo do Relator. 

ES28147-0 NABOR JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe instrumento que impeça as instituições 
bancárias de exercerem papel concentrador de renda , pela 
transferência de poupança das regiões com renda inferior à 
méd i a nacional para outras de maior desenvolvimento. Temos a 
convicção de que a matéria foi tratada convenientemente no 
Substitutivo. Pelo não acolhimento. 

ES28148-8 NABOR JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A expressão aditiva proposta pelo ilustre Constituinte 
aprimora o Substitutivo sob exame. 

A matéria será tratada obviamente , pela Lei do S.F . N., que 
disporá sobre a organização de todo o Sistema . 

Pela aprovação. 

ES28149-6 NABOR JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Os recursos públicos destinados às operações de crédito de 
fomento deverão, a nosso ver, ser transferidos do Banco Cen
tral para o Tesouro Nacional, cabendo a este órgão estabele
cer a sua forma de aplicação. 

Assim, somos pela supressão do 1o . do art . 26 das Dispo
sições Transitórias, conforme propõe a presente Emenda,exclu
indo-se, porém, o remanejamento referido no item 2. 

Pela aprovação parcial . 

ES28150-0 NABOR JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende acrescentar dispositivo ao Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização, atribuindo ao 
Banco do Brasil , aos Bancos Regionais Federais e aos Bancos 
Estaduais a execução financeira do orçamento da União . 

A matéria é de conteúdo nitidamente regulamentar, não se 
justificando sua inclusão no texto Constitucional. 

Pela rejeição. 

ES28151-8 NABOR JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A expressão aditiva proposta pelo ilustre Constituinte 
aprimora o Substitutivo sob exame. 

A matéria será tratada obviamente, pela Lei do S.F.N., que 
disporá sobre a organização de todo o Sistema . 

Pela aprovação. 

ES28152-6 ÁLVARO VALLE PL 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a tornar o alistamento e o voto faculta 
tivo ou voluntário. 

Entendemos que o exercício do voto é um dever c1V1co . 
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-f un -
ção. É, po tanto , uma obrigação jurídica . 

Não concordamos com os argumentos de que violenta a 
liberdade e a consciência do eleitor . Pelo contrário, o cida
dão vota no candidato de sua preferência , podendo, também, vo 
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O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, 
comprometendo a representatividade política e populardos 
eleitos , levando ao poder minorias · radicais e constituin
do- se em fator de corrupção eleitoral . 

Sendo o voto obrigatório , é obvio que o alistamento 
também deverá ser obrigatório. 

No entanto, somos pelo alistamento e voto facultati -
vos apenas para os analfabetos e os maiores de setenta anos . 

Pela rejeição. 

ES28153-4 ÁLVARO VALLE PL 
********* PARECER ********* 

Além da emenda em referência, outras nove, apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art . 6o. , constante do Substitutivo . Em síntese, após a ex
pressão "que a lei fixar", propõem que se assegure a proteção 
às parti cipações individuais em obras coletivas , à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas , 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produzirem ou de que participarem . Além 
desse ad i tivo, na prática suprimem do original a atribuição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - providência esta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes . São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi
cativas, sobre as quais o Relator opina por sua aprovação, 
seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas : 

Emenda no . 
ES29575-6 
ES33594-4 
ES27833-9 
ES25117-1 
ES21813-1 
ES22863-3 
ES23022-1 
ES33794-7 
ES29003-7 
ES30674-0 

ES32905- 7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863 - 3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

APROVADAS 
Constituinte 
Ne l ton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Sté l io Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant'anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
Francisco Ross i 
Jalles Fontoura 
Nilson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 
As emenda ES23484-6 , ES30536-1 e ES23312-2, respectiva

mente , dos Const it uintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença", (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o ., do Subs-
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titutivo , que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
fer i das expressões do parágrafo 48 . O Const i tuint e Roberto 
Cunha faz igual proposta , de forma a deixar intocadas as 
ressal vas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agrip i no de Oli 
veira Lima propõe que após a palavra "científica" (parágrafo 
48 ) se acrescente "obedec i do o disposto no parágrafo 9o . des
ta Constituição. O Relator, agradecido pelas sugestões , opta , 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o., harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas ac i ma referidas (ES 23484-6 , ES30536-1 , ES23312-2 . 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas , as dema i s, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras mod i ficações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral , porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas . São as 
seguintes . 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902-7 
ES30612-0 
ES2652i-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

ES28154- 2 ÁLVARO VALLE 
******** * PARECER *** ****** 

Constituinte 
Adolfo 01 ivei ra 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

PL 

A emenda é adequada e vem convincentemente just i fica
da. Pela aprovação . 

ES28155-1 ÁLVARO VALLE PL 
***** **** PARECER **** ***** 

A Emenda, proposta pe lo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES28156- 9 ÁLVARO VALLE PL 
********* PARECER *** ****** 

Propõe a Emenda nova redação ao artigo 43 das Disposições 
Transitórias que dispõe sobre o Direito à aposentadoria dos 
servidores que , à data da promulgação desta Const i tuição , Ja 
tiverem preenchido os requesitos desse benefício nos termos 
da legislação vigente . 

A Emenda deve ser considerada prejudicada porque o dispo
sit i vo a sofrer a l teração resultou suprimido do Substitut i vo 
face ao acolhimento de ou t ros Emendas. 

Pela prejudic i alidade . 

ES28157-7 ÁLVARO VALLE PL 
**** ** *** PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosof ia e diretrizes que procuramos adot ar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES28158-5 ÁLVARO VALLE PL 
**** ***** PARECER ********* 

A sugestão contida na proposta de Emenda traz alguns 
desdobramentos que, na t radição jur ídica bras i leira , melhor 
se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar. 

Pe la r e jeição . 
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A prescrição é matéria específica de lei processual, 
adjetiva . Como tal, deve ser regulada pela legislação ord i ná
r ia . 

ES28160-7 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ********* 

Por razões de técnica legislativa, a matéria de que tra
ta a emenda não pertine ao artigo 7o . que pretende alterar, 
mas sim ao capítulo especí f ico do Proj eto que versa sobre a 
Seguridade Soc i al. No elenco dos direitos do trabalhador, a 
que se r efere o art . 7o ., estabe l eceu-se , apenas , de modo ge
nérico, o da aposen t ador ia . 

ES28161-5 PAULO PAIM PT 
******** * PARECER ********* 

A i ntermediação e a locação de mão-de-o~ra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto . Ver i fica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que , no entender de muitos , é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 
são muitas e não podem se r ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil . 

Por outro lado , a matéria é de extrema complex i dade. A 
vedação pura e simples correr i a o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bi-la, mas também não pode se omitir e nela deve cons~ar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação , remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação , onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos . 

ES28162-3 PAULO PAI M PT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a participação dos trabalhadores na di
reção dos órgãos públicos e das empresas concessionárias de 
serviços públicos . 

Sobre a matéria já nos proporcionamos no parecer à Emen
da ES29017-7 , ao qual nos repor t amos . 

Pela rejeição . 

ES28163-1 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ********* 

A Constituição deve assegurar aos dependentes dos traba
lhadores o direito ao salário família . Seu montante, as fai
xas de trabalhadores beneficiados e qualquer outra definição 
operacional são, segundo nosso entendimento , objeto de leg i s- . 
lação ordinária. · 

ES28164-0 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ** ** ** *** 

Acatamos o objetivo fundamental da Emenda quanto à ve
dação de qualquer tipo de discr i minação entre trabalhadores 
pelos serviços prestados, ainda que de natureza d iversa , co
mo o trabalho manaual , técnico ou intelectual, em consonân
cia , aliás, com o preceituado no inciso III do artigo 4o . do 
Substitutivo. 

ES28165-8 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ******* ** 

A questão das entidades como o SESI , SENAI , SESC e SENAC , 
objeto de numerosas Emendas, inclusive uma "popular" com mi

lhares de assinaturas , ficou pacificada no Subs t itutivo , com 
a supressão do dispos it ivo que , originariamente , afetava 
essas organizações. 
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ES28166-6 PAULO PAIM 
********* PARECER ********* 

PT 
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As normas constitucionais não dispensáveis ao exercício 
do direito de greve , consubstanciadas no Substitutivo, estão 
com seus parâmetros e justificativa apontados no parecer à E
menda ES22141-8 . 

A Emenda coincide em alguns pontos com aquele rol de 
dispositivos , mas d iverge em vários outros . 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES28167-4 RENATO JOHNSSON PMDB 
**** ***** PARECER *** **** ** 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre, naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso. A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total. 

Consideramos ser necessário assegurar esse direito do tra
balhador no texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES28168-2 RENATO JOHNSSON PMDB 
******* ** PARECER ***** *** * 

A emenda sob exame, ao lado de outras, deseja excluir a 
energia elétrica da imunidade do ICMS cogitada também para o 
petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados 
(alínea b do item II do 8 . do art . 209). Just~fica que o 
preceito prejudica sensivelmente os interesses dos Estados do 
Paraná e de Minas Gerais ; que não veda a tributação do álcool 
combustível porque traria prejuízos aos Estados Nordestinos ; 
daí a emenda para permitir a tributação da operação interes
tadual com energ i a elétrica. 

70 outros Constituintes, em outras emendas, reivindicam a 
supressão de toda a alínea, impedindo a não-incidência que 
prejudicaria os Estados produtores de petróleo e energia elé
trica. 

Nova versão do Projeto reitera a imunidade do texto ante
rior. 

ES28169-1 RENATO JOHNSSON PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda sob exame , ao lado de outros, pretende alterar a 
redação do item I do 8o . do Art . 209, no sentido de excluir 
da incidência do ICMS , nas importações do exterior, os bens 
destinados ao ativo fixo, assim como os serviços prestados no 
exterior e destinados a estabelecimento no país. 

Nova versão do Projeto, embora modifique a redação do dis
positivo, não contempla a pretensão da emenda. 

Pela rejeição. 

ES28170-4 RENATO JOHNSSON PMDB 
**** *** ** PARECER *** ** **** 

Visa a Emenda acrescentar parágrafo único ao Art. 201, 
pelo qual se estabelecem limitações à instituição das contri
buições sociais . 

Tais contribuições se revestem de características espe
ciais, destinando-se a atender a necessidades sociais as mais 
diversas, o que jutifica o tratamento próprio que lhes tem 
sido dado pelo nosso direito constitucional, acentuando o seu 
caráter parafiscal. 

Assim , entendemos que a criação das contribuições sociais 
deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III do Art . 
202, aplicando-se, todavia , critérios análogos aos estabele
cidos no Art . 199 para a instituição de outras fontes desti
nadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade so
cial , conforme prevê o 2. do Art . 259 . 

Em face do exposto, somos pela aprovação parcial da Emen-
da . 
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ES28171-2 CHAGAS DUARTE 
********* PARECER ********* 
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PÁG: 1046 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

PFL 

Insurge-se o Constituinte contra as vedações impostas aos 
membros do Ministério Público. 

A lei maior dá garantias mas também, muito acertadamente, 
impõe restrições. 

Pela rejeição. 

ES28172-1 RENATO JOHNSSON PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

Esta Emenda objetiva suprimir do 10. do art . 207 do su
BSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) os itens IV e 
V, respectivamente, IPI e imposto sobre operações de crédito 
etc, da faculdade do Poder Executivo alterar as alíquotas. 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributá 
rio nacional atualmente adotado pelos Constituintes. 
Pela rejeição. 

ES28173-9 RENATO JOHNSSON PMDB 
**** *** ** PARECER ** *** **** 

A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 
52 Constitu i ntes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 1o. do art. 209 do Pro
jeto de Constituição. 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proibe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cá l culo próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributaÇão adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Estados e o Distr i to Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber , da União, 
21,5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média ;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil; que o adicio
nal elevará consideravelmente a carga· tributária para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que 
seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque 
o limite de 5% é bem elevado ; que a inovação destoa da tra
dição do País, eleva a carga tributária sobre as empresas e 
os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto 
pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o 
mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que paga
rá o imposto adicional , porque os mecanismos de cobrança e 
fiscalização são precários em relação a categorias com maior 
poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição 
do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar
se-á mais um fiscal dentro da empresa, a t~multuar a vida do 
empresário; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competência tributária concorrente 
gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Fe
deração , agravados pela não uniformidade do adicional, poden
do ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política ;que 
até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 
47% da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de 
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Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicio
nal, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afuguen
tar novos investimentos privados nos ·Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte , ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional ,de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre
sas; que , portanto, as regiões periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva , vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresario, diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa-
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to ge rador de outro tributo; que já existe uma par t icipação 
dos Estados no imposto de renda , sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adiciona l r epresenta uma bitributação , prática nefasta que 
deve ser repudiada ; e que o adicional acarre t ará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices , de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados , extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao 
Imposto de Renda , instituível pelos Estados, reside na poten
cialidade de aumento de sua receita tributária , a baixo cus
to , já que se apoiará nos lançamentos e na cobrança feitos 
pelo Governo Federal . 

A Comissão de Sistematização está limitando as incidên
cias aos lucros e aos ganhos e rendimentos de capital. 

ES28174-7 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ******** * 

A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão 
"causa mortis" e doação incida apenas sobre bens imóveis ou 
direitos a eles relativos. 

Embora as ações e outros títulos ao portador também se
riam alcançados, pela amplitude da redação do Projeto, na 
prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer 
declarados: títulos ao portador, jóias , moedas estrangeiras, 
bens no exterior etc. 

Por outro lado, a fiscalização das transferências e doa
ções de bens móveis seria de custo imensamente superior ao 
benefício, e impossível na maioria dos presentes . 

ES28175-5 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A nova redação ao 4o . do art . 210 do Substitutivo ao 
Projeto de Constituição, nos termos da emenda , não se ajusta 
ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

Deve ser rejeitada . 

ES28176-3 RENATO JOHNSSON PMDB 
****** *** PARECER **** ***** 

A Emenda proposta não traz qualquer mod i ficação que im
plique aper f eiçoamento e / ou avanço de conteúdo na concepção 
do processo de participação estatal no domínio econômico con
tida no Projeto de Constituição. 

Pela rejeição. 

ES28177-1 RENATO JOHNSSON PMDB 
**** ***** PARECER **** **** * 

Trata-se de matéria específica de lei ordinária. Não de
ve , portanto, ser regulada em norma constitucional . 

Pela rejeição . · 

ES28178-0 RENATO JOHNSSON PMDB 
***** **** PARECER ******* ** 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter as 
indicações básicas sobre as fontes de financiamento do novo 
Sistema de Seguridade Social, de modo a prover a necessária 
sustentação à mais ampla dimensão do sistema em termos de 
cobertura de benefício e serviços. Assim sendo, sem prejuízo 
da competência do legislador ordinário para defin i r outras 
fontes, em conformidade com o princípio de "diversificação 
das fontes de financimento", optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anter ior . 

Pela rejeição. 

ES28179-8 RENATO JOHNSSON PMDB 
***** **** PARECER ****** ** * 

Eme~da acolhida, nos termos do Substitutivo do Relator . 

ES28180-1 RENATO JOHNSSON PMDB 
** ******* PARECER **** ** *** 
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A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo 
que os recursos sejam repassados às escolas técnicas, confes
sionais, filantrópicas e comunitárias. 

Visto que tal solicitação já está contemplada no referido 
ar t igo, opinamos pela prejudicialidade das emendas abaixo re
lacionadas . 

ES28181 - 0 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

A emenda inclusa, ao lado de outras , suprime a parte fi
nal do 4o. do art . 209 do Projeto, referente ao ICMS : "A i
senção ou não-incidência , salvo determinação em contrário da 
legislação , não implicará crédito de imposto para compensação 
daquele devido nas operações ou prestações seguintes". 

Nova versão do Projeto mantém essa recusa de crédito , 
mas reconhece anulação de crédito relativo a operações ante
riores , atendendo em parte a Emenda . 

---------------------------------------------A---------------------------------
ES28182-8 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda sejam exluídas do art . 201 a palavra 
"exclusivamente" e a frase" . .. como instrumento de sua atua-
ção nas respectivas áreas ... " 

O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequa
damente o sentido do art. 201, limitando o seu alcance às á
reas de atuação de União especificadas no Capítulo II do Tí
tulo IV e, consequentemente, preservando as áreas de atuação 
das demais esferas de Governo. 

Declara-se na just i ficação da Emenda que o art. 201, como 
está redigido, inviabiliza os serviços previdenciários dos 
Estados e Municípios. Com a inclusão do parágrafo único ao 
art. 201 do Substitutivo, fica explicitado que essas entida
des políticas poderão prestar serviços previdenciários a seus 
servidores . 

Pela aprovação parcial. 

ES28183-6 RENATO JOHNSSON PMDB 
******** * PARECER ********* 

Além desta Emenda, existem outras com o objetivo de su
primir o artigo 199 , que autoriza a criação de novos .impostos 
por parte da União e dos Estados. 

Entendem seus Autores não haver justificação para um po
der tributário ilimitado , pois é prejudicial à sociedade, ge
ra intranquilidade e insegurança às atividades produtivas, 
desestimula novos investimentos e contraria o artigo 195 do 
próprio Substitutivo. Alega-se também que tanto a produção 
como as vendas já sofrem várias incidências , não havendo, 
pois, "campo aberto a novas tributações". Finalmente susten-
ta-se que o discricionarismo governamental, em matéria de 
criação de impostos, combinado com a existência crônica de 
déficit público, conduzirá fatalmente ao surgimento de muitos 
impostos, "sujeitando o cidadão a um sem número de injusti
ças". 

Ora , a competênc i a residual já existe na Constituição em 
vigor e não se observou nenhuma das distorções apontadas. 
Bem ao contrár i o, os impostos discriminados na Carta Magna 
permanecem como os grande componentes do Sistema Tributário. 
Um imposto não nasce do nada: pressupõe o aparecimento do 
respectivo fato gerador e a existência de base de cálculo 
próprio, ambos calcados na realidade econômica. Ademais, o 
substitutivo criou restrição fortíssima a arbitrariedade, ao 
proibir que os novos impostos repousem sobre os mesmos fatos 
geradores dos impostos expressamente discriminados em seu 
texto , e ao exigir quorum qualificado para a instituição de 
impostos novos . 

Cabe, ainda, assinalar que os impostos a serem criados 
terão as mesmas limitações constitucionais dos impostos dis
criminados nos artigos 207, 209 e 210 , todos sujeitos aos 
princípios delineados no texto do Substitutivo. Não há, por
tanto, incongruência com o artigo 195 nem, também , quebra das 
garantias dadas aos contribuintes. 

Além disso, a competência residual constitui complemen-
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tação indispensável a um bom Sistema de Impostos , tendo em 
vis t a o dinam i smo da economia e a necessidade de preencher 
lacunas inevitáveis. Um bom exemplo estaria no crescimento do 
patrimônio das pessoas físicas, sem rendimentos que o justi
f i quem ou com rendimentos não tributáveis: o Poder Públ i co, 
neste caso, poderia instituir o Imposto sobre o Patrimônio 
Líquido, restabelecendo a justiça fiscal . 

Somos , assim, pela rejeição da Emenda. 

ES28184-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

No cômputo geral das negociações do texto do presente capítu
lo opta o Re lator pela forma a cons t ar no substitutivo a ser 
apresentado, razão porque propõe a rejeição da presente emen
da . 

ES28185-2 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre constituinte estabe l ece normas para e
xecução do orçamento da União enquanto o Congresso não apro
var em definitivo o projeto orçamentário. 

O conteúdo da emenda, em confronto com o do Substituti
vo, não se harmoniza com a sistemática que oriente o Sistema 
de Planos e Orçamento . Entendemos que aplicação do dispositi
vo proposto institucionalizaria a correção monetária, que não 
é conveniente figurar no texto Constitucional. 

Pela rejeição. 

ES28186-1 ROBSON MARINHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 

ES28187-9 JOSÉ GENOÍNO PT 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende acrescentar parágrafo ao art. 6o. do 
Substitutivo, dispondo sobre a v i da humana. 

Não concordamos com a emenda, pois a vida está amparada 
no caput do referido art. 6o ., devendo as demais disposições 
rela t ivas à matéria ser disciplinadas na legislação ordiná
ria . 

Pela rejeição. 

ES28188-7 JOSÉ GENOÍNO PT 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização . Pela re
jeição. 

ES28189-5 JOSÉ GENOÍNO PT 
********* PARECER ******** * 

Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 

ES28190-9 JOSÉ GENOÍNO PT 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a inclusão , como competência exclusiva 
do Congresso Nacional, de autorização de venda de armamentos 
ao exterior. 

Após o exame da matéria , concluímos pela rejeição da E
menda . 

ES28191-7 JOSÉ GENOÍNO PT 
********* PARECER ********* 

Os empregados em transportes urbanos ou interestaduais se 
enquadrariam entre os excedentes daquelas atividades inin

terruptas , por turnos de revezamento . 
Nesse caso, estão amparados pelo inciso XII do artigo 7o . 
Pela rejeição. 

ES28192-5 JOSÉ GENOÍNO PT 
********* PARECER ********* 
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A emenda proposta, apesar do mér i to contido, não aprimo
ra o texto constitucional . 

Pela rejeição. 

ES28193-3 MICHEL TEMER PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Parece-nos desaconselhável, em matéria de remuneração de 
servidores pOblicos, a estabelecimento de equiparações. 

Exatamente por isso, o Substitut ivo , ao dispor sobre os 
servidores pOblicos , veda tais equiparações. 

A adoção da Emenda, assim, ensejaria inegável conf l ito 
entre normas do Substitutivo, o que não nos parece admissível 
e desej áve 1 . 

Ademais, o objetivo do preceito a lvo da alteração pro
posta é precisamente o de estabelecer um teto máximo, não um 
mínimo remuneratório. 

Pe l a rejeição. 

ES28194-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ** ***** ** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf li ta 
com a orientação adotada pelo Re l ator . 

Pela rejeição. 

ES28195-0 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, confl ita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES28196-8 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES28197- 6 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES28198-4 JUTAHY MAGALHÃES PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. · 

ES28199-2 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf l ita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES28200-0 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda reduz ir o nOmero max1mo, fixado no 2o. 
do art. 74, de 80 para 60 Deputados Federais. 

Cremos que o quantitativo fixado no Substitutivo está per
feitamente de acordo com o desenvolvimento populacional do 
País. 

Pela rejeição da emenda. 

ES28201-8 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta de criação da Auditoria Geral da RepOb li ca 
para atuar paralelamente ao Tribunal de Contas da Un i ão, como 
orgãos auxiliares do Congresso Nacional no exercício do con
trole externo constitui um 1 bis in idem 1 , que deve ser evita
do . 

Há países que adotam a Auditoria Geral , como os anglo
saxões e os do Pacífico ; outros preferem o orgão colegiado, 
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como a Itália, França, Bélgica, Argentina, dentre os quais 
está o Bras i 1. 

A Emenda colide, pois, com a sistemática geral adotada 
pelo Substitutivo, daí nosso parecer pela rejeição. 

ES28202-6 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ******* ** . 

A emenda em tela visa a alterar a redação do art. 7o . do 
do Título Das Disposições Transitór ias . 

Dada a supressão do referido dispositivo no Substitutivo a 
ser apresentado pelo Relator em razão do acolhimento de Emen
das nesse sentido, somos pela prejudicialidade da proposição . 

ES28203-4 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende a exclusão de Estado a ser 
desmembrado visando a criação de nova unidade. 

Tendo em vista a supressão do próprio d i spositivo, em 
atenção ao acolhimento de outras Emendas, opinamos pela apro
vação da proposição em exame, nos termos do Substitutivo do 
Relator. 

ES28204-2 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois cor
responde à orientação adotada pelo Relator. 

Pela aprovação . 

ES28205-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação da Emenda, uma vez que a previsão 
de desmembramento territorial e de criação de Comissão para 
esse fim, na realidade , pode ser objeto de legis l ação infra
constitucional. 

Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas so
mente devem ser cogitadas formalmente, após estudos criterio
sos acerca das conveniências sociais, interesse público e 
v i abilização financeira. 

Pela aprovação da proposição . 

ES28206-9 JUTAHY MAGALHÃES PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor incluir entre os inelegíveis os Vice 
Presidente , Governador e Prefeito. · 

Quando sucedem passam a ser irreelegíveis , sendo , 
portanto , desnecessária sua inclusão no parágrafo 6o . do art. 
13 . 

Pela rejeição. 

ES28207- 7 JUTAHY MAGALHÃES · PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES28208-5 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A emenda propõe a modificação do 24 do art . 6o. do 
Subst i tutivo de modo a que, onde se lê "patrimônio transferi
do" leia-se "patrimônio efetivamente transferido". 

Não concordamos com a emenda, por entendermos que o pa
trimônio se transfere e não se transmite. 

Pela rejeição. 

ES28209-3 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A duração diária do trabalho não superior a 8 (oito) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas. 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te-
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máticas, seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequada à legislação ordinária. 

As formas modernas de produção demonstram uma tendência 
acentuada em reduzir progressivamente a jornada de trabalho. 

Segundo leva~tamento da OIT , poucas nações mantém tal 
limite legal, não se observando, tampouco, diferença sign i fi
cativa a esse respeito, entre países desenvolvidos ou não. 

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo . A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país, mas, pelo de
senvolvimento tecnologico , por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vir 
a ser a solução ideal . Ressalte-se, por oportuno, que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito) horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas . 

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção , até como medi
da de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas , des
de que compensatórias a nivel de remuneração. Esse, aliás, é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do traba
lho, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida. 

Assim , considerando que o Congresso Nacional ,sempre sen
sível às reinvindicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do país, poderá, com maior flexibilidade,discipli-
nar essa controversa questão, optamos por manter apenas 
a limitação de duração diária de trabalho em 8 (oito) horas, 
no máximo. 

ES28210-7 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES28211-5 JUTAHY MAGALHÃES PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda é meramente formal e dá melhor entendimento ao 
texto , podendo ser aproveitada no momento da redação final . 

Pela aprovação. 

ES28212-3 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a 
presente Emenda, conflita com a sistemática adotada pelo Su
bstitutivo. 

Em assim sendo , somos pela rejeição da Emenda. 

ES28213-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto da alínea "d" 
do item III do artigo 83 do Substitutivo. 

Assim, somos pelo seu acolhimento, na forma do Substitu
tivo . 

ES28214-0 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pelo art. 115, II, do Substitutivo, compete ao Presidente 
da República nomear, após aprovação pelo Senado da República 
os titulares de elevados cargos da Administração Pública, que 
menciona, inclusive o Presidente e os Diretores do Banco Cen
tral . 

Pela Emenda proposta, serão nomeados pelo mesmo critério o 
Presidente e os Diretores do Banco de Desenvolvimento Econô-
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Note-se que pelo art . 83, III, do Substitutivo, compete, 
privativamente, ao Senado da República, "aprovar, previamen
te, por voto secreto, após arguição em sessão pública, a es
colha dos titulares dos seguintes cargos , além de outros que 
a lei determinar( ... )". 

Pela rejeição na forma do Substitutivo. 

ES28215- 8 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do 3o. do Art. 111, do Subs
titutivo, o qual estabelece critérios para a eleição do Pre
sidente da República e prevê , no 3o. , a desistência de um 
dos dois candidatos em hipótese de segundo escrutín io. 

A redação original é a que melhor se coaduna com a reali
dade brasileira. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES28216-6 NABOR JúNIOR PMDB 
**** *** ** PARECER ********* 

A expressão aditiva proposta pelo ilustre Constituinte 
aprimora o Substitutivo sob exame. 

A matéria será tratada obviamente, pela Lei do S.F .N., que 
disporá sobre a organização de todo o Sistema. 

Pela aprovação. 

ES28217- 4 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

Procedente, nos termos do Substitutivo do Relator . 
Pela aprovação. 

ES28218-2 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte 
consideradas pelo Substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES28219-1 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte 
consideradas pelo Substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES28220-4 LúCIO ALCÂNTARA 
********* PARECER ********* 

Prejudicial. 

PFL 

O texto proposto já consta do substitutivo do relator. 
A emenda não aclara a forma nem aperfeiçoa o fundo do 

dispositivo mencionado. 
Pela prejudicalidade. 

ES28221-2 LúCIO ALCÂNTARA 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PFL 

Propõe o nobre consti t uinte nova redação para o art. 179, 
seus incisos e parágrafos. 

Entretanto, a emenda não aprimora a forma nem o conteúdo 
do Projeto substituitivo. 
___ Pela rejeição. 

ES28222-1 LúCIO ALCÂNTARA 
********* PARECER ****** *** 

Improcedente . 

PFL 

A redação sugerida não aclara nem aperfeiçoa o texto. 
O art. 179 elucida as áreas e, os ramos em que se desdobra 

o Ministério e prevê que leis complementares organizarão cada 
um de les. 

Pela rejeição. 
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A Emenda , proposta pelo i lustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela reje i ção . 

ES28224-7 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Procede a supressão sugerida na Emenda em exame. 
Pela aprovação . 

ES28225-5 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do art . 194 . 
Entendemos , que , na forma como se encontra no texto do 

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente . 
Pela aprovação . 

ES28226-3 LUIZ FREIRE PMDB 
**** ***** PARECER ** ******* 

A Emenda propõe a supressão do Art. 238 , arguindo repe t ição 
de cont eúdo dos Arts . 49 e 51 . 
Pe la aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES28 227-1 LUIZ FREIRE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Art. 62 das Disposições_Tran
si t órias , arguindo repetição do Capítulo VI, Título IV, 
Arts. 49 e 51. 
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES28228-0 LUIZ FREIRE PMDB 
** ** ***** PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do caput do artigo 236. 
Entretanto em nada contribui para inovação ou a melhoria 

da compreensão do texto do Substitutivo . 
Pela rejeição . 

ES28229-8 LUIZ FREIRE PMDB 
****** ** * PARECER ***** **** 

Trata a emenda da inclusão no 1o . do art . 210 do Subs
titutivo ao Projeto de Constituição, da expressão "ou subuti
lizada", entendendo-se que a subu t ilização dos imóveis urba
nos pode configurar uma situação danosa , como a sua não uti
lização. Temos a convicção de que a matéria recebeu tratamen
to adequado no âmbito da Comissão de Sistematização . 

Deve ser reje i tada. 

ES28230-1 LUIZ FREIRE PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação 
adotada pelo substitutivo do Relator quanto à disciplina da 
matéria. · 

ES28231-0 LUIZ FREIRE PMDB 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a alteração 
proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornan
do-o mais complexo, preciso e consistente.idem com a maioria 

Pela aprovação parcial nos termos do Subst i tutivo. 

ES28232-8 CARLOS VINAGRE PMDB 
*** ****** PARECER ** ** ** *** 

O aproveitamento energético dos cursos d'água implica em 
dizer do seu potencial . Assim , ambas as formas dizem o mesmo. 

ES28233- 6 CARLOS VINAGRE PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Dá nova redação ao parágrafo 3o. do artigo 59 das Dispo
sições Transitórias do Subst i tutivo do Relator. 

A nosso ver, não é conveniente ampliar os casos em que a 
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Pela aprovação parcial nos termos do substi t uti vo . 

ES28235-2 CARLOS VI NAGRE PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pe l a aprovação, nos termos do Subs t itutivo . 

ES28236-1 CARLOS VINAGRE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos do Subst itutivo . 

ES28237-9 CARLOS VI NAGRE PMDB 
********* PARECER ********* 

O substitutivo do relator prof eriu r edação di ver sa da
quela constante do texto sistemat izado. No substi t utivo, o 
art . 228 , parágrafo 2o ., estabeleceu que as empresas públicas 
e sociedades de economia mista não poder ão gozar de privilé
gios fiscais não extensivos às do setor privado. A norma em 
questão tem um sentido bastante preciso, ou seja , evitar um 
favorec i mento baseado numa distinção que não se just i f i ca, 
entre setor público e setor privado . 

Pe l a rejeição. 

ES28238- 7 CARLOS VINAGRE 
********* PARECER ********* 

ES28239- 5 

Matéria infraconstitucional. 
Pela rejeição . 

CARLOS VINAGRE 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

A emenda propõe inst rumento que impeça as i nst i t ui ções 
bancár i as de exercerem papel concentrador de renda , pela 
transf erência de poupança das regiões com renda i nf e ri or à 
média nacional para out r as de ma ior desenvolv i mento . Temos a 
convicção de que a matéri a foi tratada convenientemente no 
Substitutivo. Pelo não acolhimento. 

ES28240-9 CARLOS VINAGRE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada retira do texto constitucional dispo
sitivos considerados relevantes para o desenvolvimento nacio
nal . 

Pela rejeição . 

ES28241-7 CARLOS VINAGRE PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da presente Emenda ef etivamente apr i mora o 
texto do substitutivo , daí nosso parecer pela sua aprovação . 

ES28242-5 OSVALDO COELHO PFL 
********* PARECER ********* 

O ·universo das ativ idades relac ionadas ao aproveit amento 
dos recursos naturais d i scriminados em recursos mi nerais e 
recursos hídricos requer um tratamento constitucional que 
consulte o interesse nacional sem contudo ir além dos limites 
razoáveis no que tange à determinação dos sujeitos e do -obje
to dessas atividades. 

Pe l a rejeição . 

ES28 243- 3 OSVALDO COELHO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda trata de mat éria que, em razão de sua especifi 
dade, melhor se adapta a norma infraconstitucional . 

Pela rejeição. 

ES28244- 1 OSVALDO COELHO PFL 
********* PARECER ********* 
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A Emenda propõe al t eração do 4o. do artigo 279, reti 
rando a proibição da cobrança de taxas ou contribuições nas 
escolas públicas de ensino superior. 

Suprimido o dispositivo , na redação substitutiva do Re
lator, a Emenda fica prejudicada. 

ES28245- 0 OSVALDO COELHO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização . 

Pela reje i ção . 

ES28246-8 OSVALDO COELHO PFL 
********* PARECER ********* 

O que se deseja ev i tar é a nomeação de parentes, não inte
grantes do quadro de servidores do órgão, ou mesmo , que não 
sejam sequer servidores públicos , para ocupar cargos de con
fiança . 

ES28247-6 OSVALDO COELHO PFL 
********* PARECER ********* 

O verdadeiro dever do Estado é o de prop1c1ar condições 
satisfatórias para que a criança e o jovem possam dedicar-se 
ao que é próprio de suas idades , isto é, que esses menores 
tenham boa formação e que es t a seja i ntegral. Por uma simples 
questão de coerência, não pode o Estado , de um lado , obrigar 
os pais a mandarem seus filhos frequentar a escola até os 14 
anos e , de outro, deixar que os mesmos trabalhem antes de 
completá-los . Enfim, quando a norma constitucional proíbe o 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de j8 
anos , visa primordialmente seu afastamento de uma atividade 
que poderá causar prejuízos irreversíveis para o seu bom de
senvolvimento, tanto físico quanto psicológico . 

ES28248-4 RICARDO IZAR PFL 
*** ****** PARECER ********* 

A emenda proposta estimula a eficácia do transporte a
quaviár io nacional , bem como aprimora o texto const i tucional. 

Pela sua aprovação parcial . 

ES28249- 2 RICARDO IZAR PFL 
**** ***** PARECER ********* 

O autor da Emenda intenta supr1m1r do Subst i tutivo a i
niciativa popular de apresentar projetos de lei e emendar a 
Constituição. Pela rejeição. 

ES28250-6 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda propõe a supressão da expressão "ao mesmo pos
suidor", constante do 1o . do Art . 237 , o que em nada inova 
ou melhora a técnica redacional do dispositivo em questão . 

Pela rejeição . 

ES28251-4 RICARDO IZAR PFL 
*** ****** PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter 
algumas indicações básicas sobre as fontes de financiamento 
do novo Sistema de Seguridade Social, de modo a sustentar a 
dimensão que lhe é atribuída como instrumento de proteção 
social, com escopo bem mais amplo do que aquele abrigado no 
âmbito da previdência. Assim sendo , e de forma coerente com o 
princípio de d iversificação das fontes de f i nanciamento, 
optamos por manter a contribuição do empregador , sobre a 
f olha de salários, o faturamento e o lucro, pois as três 
bases constituem fatos geradores distintos . 

Caberá à lei ordinária dispensar tratamento específico 
aos casos em que se revelar inaplicável a múltipla 
incidência . 

Pela rejeição. 

ES28 252-2 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 
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Os objetivos perseguidos pela Emenda foram , em parte, 
atendidos pelo Substitutivo da Comissão de Sistemati zação . 

Pela rejeição. 

ES28253-1 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do subst it utivo . 

ES28254-9 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A supressão do a rti go 242 do texto constitucional não de 
monstra aprimoramento do texto constit uc ional. 

Pela rejeição. 

E$28255- 7 RICARDO IZAR 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do parágrafo un 1co do artigo 
bstitutivo do Relator , com a qual não concordamos . 

· pela sua i nserção no caput do art. 24. 

ES28256-5 RICARDO IZAR 
********* PARECER ********* 

PFL 

24 do Su
Optamos 

PF L 

A alter ação propost a pela emenda é de pormenor, e não me
lhora o texto. 

Pela rejeição. 

ES28257-3 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa 
Naciona l de Reforma Agrária exige que seja definido , com a 
maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela · 
União no caso de desapropriação por interesse social . 

ES28258-1 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Constitui nt e, a 
presente Emenda, confl ita com a sistemáti ca adotada pe lo Su
bstitutivo . 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES28259-0 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a alterar a redação do artigo 24 do Subst ituti vo do 
Relator. Somos entretanto, pela manutenção integr a l do men
cionado artigo, embora fundindo num único artigo o seu caput 
e o seu parágrafo único . 

ES28260-3 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, consider ando que a forma adotada no Substi
tutivo do Relator atende melhor à d i scip l ina da matér i a. 

ES28261-1 RICARDO IZAR PFL 
«******** PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois cor
responde á orientação adotada pelo Relator. 

Pela aprovação. 

E$28262-0 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer supr1m1r a i mposição constitu
cional de que devam ser progressivas as alíquotas do imposto 
sobre transmissão "causa mortis"e doação, previsto na compe
tência dos Estados . Just i fica que a pr ogressividade atigirá 
soment e as heranças de menor valor, poi s as maiores est ariam 
consubstanciadas nas sociedade e empresas "holdings ", cuja 
t ransferência ocorre por formas diferent es da sucessão. 
Acrescenta que a legislação deve criar condições para que o 
crescimento da economia gere novas riquezas . 

Na verdade, torna-se indiferente ex i gir na Constituição 
que o tributo seja progressivo sem estabelecer qualquer gra
dação. A decisão caberá à lei estadua l r espectiva e e l a pode-
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rá atender formalmente à exigência estabelecendo diminuta ou 
alta progressividade. 

Então, por economia de linguagem, a Carta Federal fica
ria mais concisa se eliminasse a referência à vaga progressi
vidade. 

Nova versão do Projeto torna facultativa a progressivi
dade em novo parágrafo entre o 3o. e 4o. 

ES28263-8 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque optou-se pro suprimir todo 
o art. 233. O art. 232 já determina que o aproveitamento dos 
recursos minerais e hidráulicos depende de concessão ou auto
rização, conforme especificações da le i ordinária. Não há 
porque, portanto, explicitar algumas poucas limitações, que 
não poderiam ser consideradas propriamente de natureza cons
titucional. 

Pela rejeição. 

ES28264-6 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A explicitação do termo "controle de capital votante" é 
necessária para que se assegure o controle nacional em uma 
empresa, muito embora se reconheça que para tal há ocorrência 
de outras variáveis. É preciso ter presente que a ex1gencia 
de controle de capital votante não exclui a participação de 
capitais externos, como justifica a Emenda. 

Pela rejeição. 

ES28265-4 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

As crescentes distorções que se observam a nív~l das es
truturas produtivas ao longo do processo de desenvolvimento 
das sociedades não autorizam a supressão dos princípios de 
"redução das desigualdades sociais e regionais", da "defesa 
do consumidor e do meio ambiente", como pretendido com a pre
sente emenda. 

Por seu turno, o fundamento da economia de mercado, na 
na estruturação da ordem econômica, já se encontra previsto e 
definido pelo próprio Substitutivo. 

Pela rejeição, 

ES28266-2 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A restrição contida no art. 202, ítem III, alínea "b", 
do Substitutivo constitui tão somente uma garantia do 
contribuinte, e não implica, por si, na possibilidade da 
cobrança de imposto sobre o patrimônio . Da mesma forma, a 
supressão do termo, nesse dispositivo, não impediria a 
cobrança de imposto sobre o patrimônio, além de expor os 
contribuintes à sua cobrança sem a garantia que estabelece . 
Contudo, o conjunto de Emendas propostas levou-nos a optar 
pela supressão da alínea "b" citada, ficando, assim, preju
dicada a presente Emenda. 

ES28267-1 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor propõe a sistematização, em um artigo e um pará
grafo e três itens, todos os textos do Substitutivo que se 
referem ao problema do planejamento do desenvolvimento regio
nal, suprimindo os artigos 61, 62, 63 e 64, das Disposiçõ_es 
Transitórias , os parágrafos 1o. e 2o . do art. 50 e o art. 51. 

Acrescenta ele que sua síntese incorpora o essencial do 
problema. 

A nosso ver a supressão dos dispositivos se apresenta co
mo a melhor solução, daí porque julgamos procedente', em par
te, a proposição. 

Pela aprovação parcial. 
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o exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a alteração 
proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, 
tornando- o mais completo, preciso e consistente. 

Pela Aprovação, nos termos da redação ao Substitutivo. 

ES28269-7 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo 
incluindo matéria de lei ordinária. Dada a intenção de tornar 
o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser 
incluída no texto do Substitutivo . 

Pela rejeição . 

ES28270-1 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo 
incluindo matéria de lei ord i nária . Dada a intenção de tornar 
o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser 
i ncluída no texto do Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES28271-9 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se coaduna com o atual propósito de 
simpl i ficar a redação do Projeto de Constituição mediante a 
supressão de artigos prescindíveis. 

Pela Aprovação. 

ES28272-7 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
***** **** PARECER *** ****** 

O Substitutivo do relator ao Projeto de Constituição a
borda o tema dos desequilíbrios regionais ao estabelecer, no 
art . 225, a "redução das desigualdades regionais e sociais" 
como um dos princípios da ordem econômica . Todavia, a defini
ção de mecanismos específicos para oa atendimento desse obje
tivo pode ser feita de modo mais adequado através de lei or
dinária ou complementar. 

Pela rejeição . 

ES28273-5 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em tela visa a alterar a redação do art. 7o. do 
do Tí tulo Das Disposições Transitórias . 

Dada a supressão do referido dispositivo no Substitutivo a 
ser apresentado pelo Relator em razão do acolhimento de Emen
das nesse sentido , somos pela prejudicialidade da proposi ção. 

ES28274-3 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

A Emenda sob análise reduz a amplitude do art . 6o. do Tí
tulo X, o qual prevê a criação de novos Estados. 

Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo 
que vamos oferecer, pelo acolhimento de Emendas apresentadas 
para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela. 

ES28275-1 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
****** ** * PARECER ***** *** * 

Visa a presente emenda a modificar o 5o. do Artigo 
293. 

Busca o relator obter de todas as negociações uma forma 
de texto constitucional que reflita, no seu mérito , a média , 
ou o consenso das opiniões a ele apresen t adas . No cômputo ge
ral dessas renegociações eis que surge a forma e o conteúdo a 
ser apresentado no substitutivo a ser divulgado . Essa forma , 
no entanto , obriga o Relator a propor a rejeição da presente 
emenda. 

ES28276-0 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER ********* 
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Esta Emenda intenta acrescentar ao art. 207 do SUBSTITU
TIVO do Relator (Projeto de Constituição) estabelecendo que o 
imposto de renda devido por pessoa física, sob a forma de in
centivo f i scal, deverá ser destinado a subscrição de quotas 
de Fundo Público de investimentos do Norte e Nordeste, na for 
ma e proporção que a Lei Ordinár i a determinar . 

Ressalte-se , contudo, que a coerência do sistema t ri but á
rio adotado pe los Constituintes torna inviável a concessão de 
tratamento fi scal privilegiado. 
Pela rejeição . 

ES28277- 8 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda proposta não traz qualquer modi fi cação que im
plique aperfeiçoamento e/ ou avanço de conteúdo na concepção 
do processo de participação estatal no domínio econômico con
t i da no Projeto de Constituição. 

Pela rejeição . 

ES28278-6 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Não obstante o mérito da proposta, consideramos que a 
sugestão é matéria de planos de desenvolvimento e, portanto , 
de natureza i nfraconstitucional . 

Pela rejeição. 

ES28279-4 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente Emenda 
ressalvar da redação prescrita no item IV do Art. 222 relati
va á vinculação de receita de impostos, a "regionalização do 
orçamento fiscal e do orçamento de investimento das empresas 
estatais" , prevista no Art. 220. Ocorre que o dispositivo re
ferido diz respeito a regionalização de despesas e não de re
ceitas, não tendo, assim necessidade de se fazer tal ressal
va . Pela rejeição . 

ES28280-8 JOSÉ ELIAS MURAD PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao art. 201 , para nele in-
cluir também as contribuições de interesse das categorias 
econômicas . 

Trata-se de proposta que contribui para aperfeiçoar a re
dação do dispositivo , porquanto a inclusão das categorias e
conômicas efetivamente complementa as espécies de categorias 
sociais em cujo interesse pode a União instituir contribui
ções parafiscais. 

Pela aprovação. 

ES28281-6 MICHEL TEMER PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Cons tit uinte , conf l it a 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES28282-4 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa ratificar no texto constitucional a decla
ração universal dos direitos da criança. Consideramos preju
dicada a proposição em vista do que já dispõe o art . 6o., 

57, do substitutivo do Relator, que consagra a validade, no 
Brasil , das declarações firmadas no âmbito internacional . Pe
la prejudicialidade. 

ES28283-2 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação , t endo em v i sta que a supressão solicitada 
já foi providenc i ada no novo Substitutivo do Relator . 

ES28284-1 HELIO ~OSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de um princípio teórico a que estamos aten -
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tos . En t retanto , pelo fato mesmo de ser teórico, julgamos 
dispensável sua enunciação . Nem por ter sido cons t antemente 
explicitado , t em deixado de haver hi pertrofia do Execut ivo e 
ingerênc i a dele no Legislativo e no Judiciário. Se feita com 
juí zo , a Constitu i ção trará as regras operacionais que garan
tam a harmonia e i ndependênc i a dos Três Poderes, que espera -
mos sejam realmente só três . 

Do que, de resto, se encarregará a prática política. 
Pela rejeição . 

ES28285-9 AMILCAR MOREIRA PMDB 
*****e* ** PARECER ********* 

A Emenda ob j etiva alterar a redação do parágrafo 3 . do 
artigo 218 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistema
tização . 

A redação do Projeto em estudo, a nosso ver, atende am
plamente as preocupações do Nobre Constuituinte. 

Pela prejudicialidade. 

ES28286-7 AMILCAR MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do Subst i tutivo . 

ES28287-5 AMILCAR MOREIRA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Os recursos públicos destinados às operações de crédito de 
fomento deverão, a nosso ver, ser transferidos do Banco Cen
tral para o Tesouro Nacional, cabendo a este órgão estabele
cer a sua forma de aplicação . 

Ass i m, somos pe l a supressão do lo. do art . 26 das Dispo
sições Transitór i as , conforme propõe a presen t e Emenda,exclu
indo-se , porém, o remanejamento referido no item 2. 

Pela aprovação parcial . 

ES28288-3 AMILCAR MOREIRA PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES28289-1 AMILCAR MOREIRA PMDB 
*** ** **** PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES28290-5 AMILCAR MOREIRA PMDB 
**** **** * PARECER ***** **** 

Pretende a Emenda modificar a redação da letra •c• do 
item I do art . 213 do atual Substitut i vo , pelos ponderáveis 
motivos constantes da Justificação . 

Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque 
adotado texto i nspirado na Emenda ES32871 - 9, é de ser 
considerada parcialmente aprovada , já que a idéia da 
proposição estará contida na nova redação dada àquele 
dispos i tivo. 

Pela aprovação parcia l. 

ES28291-3 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
******** * PARECER ****** *** 

Pela rejeição, considerando que o entendimento é no sen
tido de que a duração do mandato do Prefeito coincida com o 
mandato do Governador. 

ES28292-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Const i tuinte, conf l ita 
com a or i entação adotada pelo Re l ator. 

Pela reje ição. 

ES28293-0 ÁTILA LIRA PFL 
** ******* PARECER **** ** *** 

Pret ende o ilustre Constituinte com a presente Emenda 
inclu i r parágrafos no Art . 222 que no nosso entendimento são 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES28293-0 ÁTILA LIRA PFL 

PÁG: 1063 
16/10/87 
15:52:30 

meritórios mas devem ser objeto de legislação infraconstitu
cional. 

Pela rejeição. 

ES28294-8 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Não se nos afigura de boa técnica legislativa que a 
Constituição regule, caso a caso, as hipóteses de concessão 
de aposentadoria especial. O mais correto é que a matéria se
ja objeto de lei ordinária, porquanto diversas são as catego
rias alcançadas pelo benefício e variável o tempo de serviço 
relativo a cada uma. 

Pela rejeição. 

ES28295-6 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo 
incluindo matéria de lei ordinária . Dada a intenção de tornar 
o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser 
incluída no texto do Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES28296-4 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda demonstra a louvável preocupação do seu ilustre 
autor com a efetiva democratização do aparelho burocrático da 
Administração Pública, questão que não deixou de receber a 
adequada atenção do Relator, como julgamos ter tornado paten
te em diversos dispositivos incorporados ao texto do Substi
tutivo. Veja-se, por exemplo, no caso do Sistema de Segurida
de Social, o preceito relativo ao "caráter democrático e des
centralização da gestão administrativa", formulado como um 
dos princípios basilares de organização do Sistema. 

Pela ~provação parcial. 

ES28297-2 SÉRGIO SPADA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

É de importância básica que o controle e a fiscalização 
pública se estenda a todas as empresas em que de uma forma di 
reta ou indireta o Poder Público participe, inclusive através 
de repasses de recursos orçamentários. Assim, sujeitar-se-iam 
a esse processo de fiscalização às empresas de feição pluri
nacionál, resultantes do consorciamento do Estado brasileiro 
com outros Estados. 

Acreditamos, todavia, ser mais adequada a estipulação 
desse d ispositivo no título relativo à organização dos Pode
res e Sistema de Governo, capítulo do Poder Legislativo, nos 
termos do substitutivo que apresentamos. 

ES28298-1 SÉRGIO SPADA PMDB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda , proposta pelo iluJtre Constituinte, conflita 
com a or i entação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES28299-9 SÉRGIO SPADA PMDB 
********* PARECER ********* 

Em que pesem os argumentos do ilustre Autor da Emenda , en
tendemos que a redação original do dispositivo pouco di fe re 
da Proposta. Nada impede que a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios consignem, em seus orçamentos, dotações 
específicas para incentivar o turismo, nos termos do artigo 
243 do Substitutivo. A obrigatoriedade desta consignação, co
mo quer a Emenda, mas sem qualquer quantificação ou indexa
ção, representaria, a nosso ver, um procedimento , na prática, 
inócuo, para ser incorporado à Nova Carta. Daí porque prefe
rimos manter no artigo 206 do 2o . Subst it utivo a redação ori
ginal do 1o. Substitutivo . 

Pela rejeição. 
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A Emenda, proposta pe lo ilustre Constituinte , conflita 
com a ori entação adotada pelo Re lator. 

Pela r e jeição . 

ES28301-4 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora corresponda a uma expressiva demanda da população 
vi nculada ao s i s t ema previ denciár i o , a emenda versa sobre ma
téria t ipicamente regulamentar , mais própria de legislação 
or dinária . 

ES28302- 2 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Merece especial des t aque o fato de que, pela primeira vez 
na história do const i tucionalismo brasileiro , as ações de 
assistência Social passam a constituir uma Seção específica 
na estrutura do texto constitucional . Trata-se, a nosso ver, 
de opção não somente coerente com o espírito tuitivo do Pro
jeto no campo social, mas principalmente sint onizada com a 
realidade da marginalidade e aguda carência Socio-econômica 
que atinge a grande maioria da população brasileira . Nortea
da pelos princípios de elaboração constitucional , a seção re
lativa ao segmento assis t encial do s i stema de Seguridade pro
cura estabelecer os delineamentos programáticos básicos que 
deverão pautar as ações públ i cas e privadas no Setor, evitan
do-se detalhamentos e espec i ficações passíveis de mais ade
quado tratamento via legislação ordinária ou planejamento de 
política social . Assim sendo , deixamos de acolher a sugestão 
do j lustre autor , não obstante seus inegáveis méritos, na 
certeza de que a mesma poderá vir a ser retomada em outras 
instâncias do processo de contrução do novo Sistema de Segu
ridade Social em nosso país. 

Pela rejeição . 

ES28303-1 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão resultaria na impossib i lidade de competição do 
segmento estatal com as demais empresas , pelo ônus que i nci
diria em seus custos operacionais . 

Pela rejeição . 

ES28304-9 IRAM SARAIVA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposen
tadoria por tempo de serviço . É necessário salientar, toda
v i a, que a expectati va de vida do brasi l eiro, segundo recen
tes dados do IBGE , aumentou cons i deravelmente nas últimas dé
cadas . 

Em vista disso e da crise f inance i ra por que passamos, 
nada j ustifica a concessão de benefício de forma precoce . 

Pela rejeição. 

ES28305- 7 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

O texto constitucional, a nosso ver, deve limitar-se a 
afirmar o direito ao seguro social. O projeto constitucional, 
inclusive, vem consagrando o princípio da universalidade da 
cobertura, objetivando, com isso, alcançar toda a população 
do País, independentemente de contribuição para a previdência 
soc i al . 

Entretanto, a espec i ficação das categorias com dire i to 
ao seguro social e as condições de seu atendimento const i tuem 
materia de lei ordinária vez que o texto constitucional não 
pode alongar-se na descrição exaustiva dessas situações. 

Pela rejeição . 

ES28306- 5 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER **** *** ** 

O con t eúdo da Emenda , em sua essencia , já foi incorpora
do ao substitutivo. 
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Pela aprovação parcial. 

ES28307-3 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo prevê , de forma genérica, as hipóteses de 
concessão de aposentadoria com tempo in ferior ao normal. En
tendemos que a especificação de cada caso deva ser objeto de 
lei ordinária . 

Pela rejeição. 

ES28308-1 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER ********* 

Introduz um dispositivo no Título II do Substitutivo do 
Relator para estabelecer que os preceitos constitucionais re
lativos a direitos , liberdades e garantias são auto-executá 
veis e vinculam as entidades públicas e privadas. Seu descum
primento ensejaria a concessão de mandado de segurança. 
Consideramos a proposta, por um lado , óbvia, e, por outro, 
extremamente rígida e difícil de ser implementada. 

Pela rejeição. 

ES28309-0 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se suprima o 3o. do Art. 262 do 
Substitutivo, sob o fundamento de que o instituto já foi 
contemplado em outro dispositivo. 

Realmente, a intervenção e a desapropriação de serviços 
privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que univer
saliza o instituto . 

Pela aprovação. 

ES28310-3 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda acrescenta artigo nas Disposições Trans i tórias . 
A matéria deve ser objeto de legislação ordinária. 
Pela rejeição. 

ES28311-1 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda se propõe a disciplinar o usucap1ao urbano (Art. 
237 e parágrafos) - TÍTULO VIII , modificando o teor apresen
tado pelo Substitutivo do Relator. 

Ressalta-se o objetivo de garantir o direito de moradia 
a milhões de famílias carentes. A proposta, entretanto, apre
senta minúcias que excedem o teor de abrangência do texto 
Constitucional. 

Pela rejeição. 

ES28312-0 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda, contribui para o 
aperfeiçoamento do Susbstitutivo . O dispositivo alterando, 
contudo, deverá sofrer ainda, modificações, em atendimento a 
outras emendas, também procedentes . 

Pela aprovação parcial. 

ES28313-8 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda dar nova redação ao item III do 
195, a fim de excluir dele a expressão "pela valorização 
imóveis", que inviabil izaria a aplicação da contribuição 
melhoria . 

art. 
de 
de 

Consideramos inadequada a supressão proposta, pois a va
lorização é que expressa o benefício proporcionado ao imóvel 
pela valorização da obra pública. Reforça essa assertiva o 
fato de que se não houver valorização não se poderá cobrar 
a contribuição de melhoria. 

Escalareça-se que, com o objetivo 
ção do tributo e, consequentemente, a 
ção, resolvemos excluir a parte final 

de facilitar a aplica
mensuração da valoriza
do supracitado disposi-
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tivo , deixando à norma infraconstitucional o estabelecimento 
dos parâmetros de cálculo e cobrança da contribuição de me
lhoria . 

Pela rejeição. 

ES28314-6 LÉLIO SOUZA PMDB 
****** *** PARECER **** ***** 

A Emenda pretende dar maior extensão à regra do Artigo 
214, de modo que os Estados participem da arrecadação dos 
impostos criados pela União com base no artigo 199, quer já 
exista imposto estadual idêntico, quer não. 

Sua justificativa é a de que "o Novo Sistema Tributário 
Brasileiro deve ter sempre como objetivo ma ior o 
estabelecimento pleno do federalismo fiscal". 

Ocorre, porém, que estamos eliminando a competência resi
dual dos Estados, substituindo-a pela participação obrigató
ria no imposto que a União vier a instituir. 

De certo modo, ficou assegurado o objetivo visado pela 
Emenda. 

Pela aprovação parcial. 

ES28315-4 LÉLIO SOUZA PDS 
********* PARECER ********* 

Sua sugestão foi acolhida em essência na forma do 
Substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES28316-2 LÉLIO SOUZA PDS 
********* PARECER ********* 

A imunidade recíproca e sua extensão às autarquias e 
fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, 
obedecem a princípios distintos e é autoaplicável ,no texto do 
Substitutivo. Já a imunidade relativa aos partidos políticos, 
inclusive suas fundações, às entidades sindicais de 
trabalhadores e das instituições de educação e de ass i stência 
social sem fins lucrativos abrange um universo de entidades e 
de atividades cujas limitações, para efeito de gozo da 
imunidade , devem ser definidas em lei complementar. É, pois, 
incoveniente reunir as duas categorias de entidades num 
único ítem, tal como proposto. 

Pela Rejeição. 

E$28317-1 LÉLIO SOUZA PDS 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda, ao lado de outras, propõe nova 
redação para o art. 209, 9o., do Projeto de Constituição, 
em todos seus itens. 

Suprime a referência a outros contribuintes, no anterior 
item I; repete os textos anteriores dos itens II, III, IV e 
VI, agora sob itens I, II, III e IV; substitui "concedidos e 
revogados" por "autorizados", no tocante a regular a forma 
como os Estados e o Distrito Federal deliberem sobre 
isenções, incentivos e benefícios fiscais (anterior item VII 
e apresentado sob V); e suprime o item V, que previa "excluir 
da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, 
serviços e outros produtos além dos mencionados na alínea "a" 
do item II do parágrafo 8o." 

Justifica que o item I tornou-se dispensável; que o item 
II recebeu mero aperfeiçoamento; que o item V faria surgir a 
figura da isenção de imposto estadual mediante lei 
complementar, contrariando o item III do art. 204; e que 
alterou o item VII por entender que lei estadual é que deve 
conceder isenções, incentivos e benefícios fiscais . 

Em nova versão, a Comissão de Sistematização corrigiu o 
item I para "definir seus contribuintes", convalidando pois, 
o preceito; reiterou a l etra dos itens II, III, V, VI e VII; 
e introduziu no item IV "para efeito de sua cobrança e 
definição do estabelecimento responsável", para fixar o local 
das operações e das prestações de serviços. -

Portanto, não acolheu as inovações e supressões 
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Visa a emenda modificar a redação de dispositivos cons
tantes do artigo 212 do Substitutivo. 

A redação dos dispositivos é tecnicamente precisa com 
relação ao seu alcance , não merecendo a alteração proposta . 

Pela rejeição. 

ES28319-7 LÉLIO SOUZA PDS 
********* PARECER ********* 

A idéia de não se definir, no texto constituc ional, as 
formas de estímulo ao cooperativismo cons t itui contribuição 
importante ao Projeto de Constituição . 

Tal idéia deveria ser estendida , de forma a eliminar a 
menção a quaisquer formas específicas de estímulo. 

Pela aprovação parcia l. 

ES28320-1 LÉLIO SOUZA PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda seja suprimido o parágrafo único do 
art. 196, pelo qual se estabelece que a contribuição de 
custeio de obras ou serviços resultantes do uso do solo 
urbano tem por limite global o custo das obras ou serviços. 

Entendemos que o parágrafo único complementao "caput" 
do art. 196, porquanto este se refere à graduação em função 
do custo do acréscimo de equipamento urbano e aquele 
estabelece como limite global o custo das obras ou serviços; 
tratando ambos de aspectos correlatos mas diferentes . 

Pela rejeição. 

ES28321-9 LÉLIO SOUZA PDS 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a altera
ção proposta contribui para o aperfe i çoamento do Projeto,tor
nando-o mais completo , preciso e consistente . 

Assim, somos pela aprovação da Emenda nos termos do 
substitutivo. 

ES28322-7 LÉLIO SOUZA PDS 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte , nos levou a concluir que a altera
ção proposta contribu i para o aperfeiçoamento do Projeto ,tor
nando-o mais completo, preciso e consistente . 

Assim, somos pela aprovação parcial da Emenda nos ter 
mos do Substitut i vo . 

ES28323-5 LÉLIO SOUZA PDS 
********* PARECER ********* 

Realmente a supressão da expressão "por proposta do Pri
meiro-Ministro" irá trazer ao texto do inciso VI do artigo 
83 , mais coerência no que tange ao aperfeiçoamento deste tex
to. 

Assim , somos pela aprovação desta Emenda . 

ES28324-3 LÉLIO SOUZA PDS 
********* PARECER ********* 

A supressão do item III do art. 210 do Substitutivo ao 
Projeto de Constituição não se ajusta ao entendimento predo
minante na Comissão de Sistematização . Todavia, há acordo em 
restringir o âmbito da base do imposto de Venda a Varejo. 

Pela aprovação parcial. 

ES28325-1 LÉLIO SOUZA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo estabe lecer que as contribu i 
ções indicadas no art . 201, cuja criação seja autorizada pela 
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Não obstante os argumentos apresentados a f avor da Emen
da , entendemos que as contribuições , em razão de sua natureza 
e caract erísticas especiais , bem como das diretr i zes e parâ-
metros adotados para a f ormulação do sistema tributár io , de
vem observar apenas os princípios da legalidade e da anterio
ridade , das quais decorre o necessário controle para a cria
ção delas . 

É de se observa r que o Substitutivo alterou a redação do 
referido art. 201, tornando exclusiva a competência da União 
para instituir as contr i buições nele i ndicadas, e estabele
cendo que essa entidade política as criará como i ns t rumento 
sua a t uação nas respecti vas áreas . 

Pela rejeição. 

ES28326-0 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda mod ifi car a redação de disposi ti vos cons
tantes do artigo 212 do Substitutivo . 

A redação dos dispositivos é tecnicamente prec i sa com 
relação ao seu alcance, não merecendo a alteração proposta. 

Pe l a rejeição. 

ES28327-8 KOYU IHA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conf l i ta 
com a orientação adotada pelo Relat or . 

Pela rejeição. 

ES28328-6 KOYU IHA PMDB 
**** ***** PARECER ** ******* 

A emenda permi te a reeleição dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos. 

O instituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapta à realidade político-eleitoral do 
País . 

Pela rejeição . 

ES28329-4 KOYU IHA PMDB 
**** ***** PARECER *** ****** 

O art . 113 do Substitutivo trata do mandato do Presiden
te da República . A alteração preconizada pela Emenda , conquan 
to devidamente justi ficada, constitu iu matéria po l êm i ca , ob
jeto de estudos e definida adequadament e, de acor do com a o
pinião major itária dos membros da Comi ssão de Sist emati zação. 

Pel a rejeição, na forma do Subst itut ivo . 

ES28330-8 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Propõe a Emenda alteração no parágrafo 39 do artigo 6o . , 
para t ornar irrestr i ta a inviolabilidade do sigilo da corres
pondênc i a e das comunicações em geral. O pr i ncíp io ger al é 
parte i ntegrante da trad ição consti t uc ional brasileira. A 
vida moderna, seus avanços e , em espec ial , seus r et rocessos 
no tocan t e à segurança pública , não ma i s permitem que se man
t enha, sem ressalvas, t ão saluta r princ í pio. As ressalvas 
são minudentemente elencadas no projeto do Relator, e se a
póiam, em especial, na lei ou em determinação judicial . 

ES28331-6 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de exata redação que veda a pena de mor t e, de 
prisão per pétua , de trabalhos forçados e de banimento, conso
ant e a t radição constit ucional e legal brasileira. 

Pe la aprovação . 

ES28332- 4 KOYU I HA 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda em exame pretende a lt e r a r a r edação do 
art. 6o. do Substitut i vo ao Proj eto de Constitu i ção. 

PMDB 

10 do 
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A modificação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ordinária e, 
deste modo, aperfeiçoar a técnica legislativa . 

Pela aprovação . 

ES28333-2 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampl i ação das imun idades tributárias contraria tendên
cia crescen t e dos senhores Constituintes, manifes t ada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Com i ssões Temáti 
cas , além de comprometer as metas de se reforçarem as f i nan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduz ir o "deficit" 
público . 

ES28334-1 KOYU IHA 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda alterar a 
artigo 216 do Substitutivo . 

Entendemos que os parâmetros 
previstos no artigo 213, devem 
Complementar. 

Pela rejeição. 

ES28335-9 KOYU IHA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

redação do inciso II do 

para a entrega dos recursos 
ser especificados em Lei 

PMDB 

A emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi
mento predominante na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES28336-7 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

As terras ocupadas pelos índios serão todas conveniente
mente demarcadas e estas áreas não deixarão qualquer margem 
de dúvida. 

Os índios terão a posse permanente dessas terras e nelas 
sua habitação efetiva, onde exerrcerão suas atividades produ
t ivas , sua preservação cu lt ural , consoante seus usos , costu
mes e tradições, como sempre ocorreu . 

Destarte, a hipótese formulada na emenda jamais poderá 
ocorrer, razão pela qual deixamos de acatá-la . 

Pela rejeição. 

ES28337-S KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão da expressão "imemorial", 
constante do caput do artigo 303 ·e de seu paragrafo 1o . 

Em nosso entendimento , é imprescindível manter a 
expressão mencionada, com o objetivo de oferecer a necessária 
precisão ao direito que está sendo assegurado aos índios 
sobre suas t erras . 

Pela rejeição. 

ES28338-3 KOYU IHA 
********* PARECER ********* 

O autor do projeto propõe a supressão dos limites 
e 53 anos de idade para concessão da aposentadoria por 
de serviço . 

PMDB 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação . 

ES28339-1 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do parágra
fo 9o. do art . 6o. do Projeto de Constituição. 

O tratamento dado à matéria no Projeto é, na nossa opi
nião, o que melhor atende às muitas sugestões oferecidas pe
los senhores Constituintes. 

Pela rejeiç&o. 

ES28340-S KOYU IHA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 
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Propõe o ilustre constituinte que se suprima, no "2o.do art. 
291 o período final, com a alegação que o período , a persis
tir , consagraria a censura. Acatada a emenda , ficaria o pará
grafo em pauta com a seguinte redação : 
" 2o. -É vedada toda e qualquer censura de natureza política 
ou ideológica . " 
Entende o Relator haver acatado no mérito a presente propos 
ta , na forma da redação dada ao tema . 

ES28341-3 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art. 193 . 
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a 

matéria. Razão pela qual adotamos diversa redação no novo Su
bsti tuti vo que oferecemos. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES28342-1 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES28343-0 MENDONÇA DE MORAIS 
*** ****** PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda Ja 
ao substitutivo, observadas as restrições 
281. 

Pela aprovação parcial . 

ES28344-8 FERNANDO CUNHA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

está incorporado 
con t idas no Artigo 

PMDB 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrár i o , a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela reje ição . 

ES28345-6 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende incluir, nas Disposições Gerais e 
Transitórias, o dispositivo que unifica todos os órgãos que 
prestem serviços de Saúde Pública , desde o nível municipal ao 
federa 1 . 

O pretendido pelo eminente Constituinte já foi parcial
mente contemplado pela criação do Sistema único de Saúde. 

Somos , pois, pela aprovação parcial da Emenda. 

ES28346-4 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Consideradas as disposições sobre participação popular e 
garantias constituc ionais contidas no Subst i tutivo, concluí
mos pela rejeição da Emenda. 

ES28347-2 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

É patente a necessidade de atualizar e reagrupar em novo 
corpo normativo a Consolidação das Leis do Trabalho, bem como 
o Estatuto dos Funcionários Públicos . Não cabe, contudo, a 
nosso ver, prever tal tarefa no contexto constitucional. 

ES28348-1 FERNANDO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do 
item I do art . 213 do atual Substitutivo, pe los ponderáveis 
motivos constantes da Justificação. 

Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque 
adotado texto insp i rado na Emenda ES3287 1-9 , é de ser 
consider ada parcialmente aprovada, já que a idéia da 
proposição estará contida na nova redação dada àquele 
dispositivo . 

Pela aprovação parcial . 
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PDT 

Embora louvável o propósito do nobre Constituinte, a ma
téria constante da presente emenda é infra-constitucional. 

A idéia de criação da ESEL é excelente, sugerimos que uma 
lei ordinária trate do assunto. 

Em assim sendo, pela rejeição da emenda . 

ES28350-2 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a lt eração do art. 194. 
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do 

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente . 
Pela rejeição . 

ES28351-1 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

ES28352-9 

Não se trata de matéria constitucional . 
A lei adjetiva penal cuida de tais pormenores. 
Pela rejeição. 

IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

PMDB 

A emenda não aprimora a forma nem o conteúdo dos d i spos
tos mencionados. 

A argumentação da justificação não é convincente . 
Pela rejeição . 

ES28353-7 VIVALDO BARBOSA 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do art . 194. 

PDT 

Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do 
substitutivo a matéria é mais clara e abrangente. 

Pela rejeição. 

ES28354-5 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

O Projeto já defere à lei ordinária a fixação do valor do 
salário-mínimo, sendo, pois, redundante a inclusão do dispo

sitivo proposto. 
Pela rejeição. 

ES28355-3 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se suprima o 3o. do Art . 262 do 
Substitutivo, sob o fundamento de que o instituto já foi 
contemplado em outro dispositivo. 

Realmente, a intervenção e a desapropriação de serviços 
privados· de saúde devem i ncluir-se no di spositivo que univer
saliza o instituto. 

Pela aprovação. 

ES28356-1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda foi contemplada parcialmente, quanto ao mérito, 
no Substitutivo do Relator. Os dispositivos não ace itos ferem 
pela forma ou pelo conteúdo o espírito da Seção Da Saúde, 
quebrando a sua inteireza filosófica. 

Somos, pois, pela sua aprovação parcial. 

ES28357-0 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Acolhida parcialmente no mérito, priorizando-se as ati
vidades preventivas no inciso II do artigo 226 e resguardan
do-se o restante do texto no art. 227 . 

Pela aprovação. 
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ES28358-8 ANTONIO MARIZ 
********* PARECER ********* 

PÁG: 1072 
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15:52:30 

PMDB 

A emenda é sem dúvida muito 
tretan to, pelo fato de que some com 
poder emana do povo " . Pela rejeição . 

interessante. Peca , en
o principio de que "todo 

ES28359-6 ANTONIO MAR IZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda alterar a redação do parágrafo 27 do 
artigo 6o .. A redação adotada pelo Relator alcançará os mes
mos propósitos da Emenda do ilustre Autor e segue terminolo
gia consagrada em nosso Direito . 

ES28360-0 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende exclu,r do parágrafo 5o. do art . 6o . 
do Substitutivo o seguinte : 

" ... Sendo formas de discr im inação, entre outras, subes
timar, estereotipar ou degradar por pertencer a grupos étni-
cos ou de cor , por palavras, imagens ou representações ou 
qualquer me io de comunicação. 

Concordamos com a emenda. 
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES28361-8 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma 
de assegurar o fortalecimento do sindicalismo pela união dos 
trabalhadores. 

Entretanto , optamos pelo pluralismo, embora com algumas 
concessões às peculiaridades nacionais, como a melhor forma 
de democratização e autonomia, no campo da organização sindi
cal . 

Somos pela rejeição. 

ES28362-6 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

Sugere o ilustre proponente a supressão do 2o. do art. 
291 alegando parcial superposição com 48 do art. 6o . e a 
abertura que a presente redação dá à ação censória pro i biti-
va. 

Sensibilizou o Relator a argumentação apresentada, enten
dendo ele, no entanto, de modificar , ao invés de suprimir, o 
referido parágrafo. Com isto, espera haver acatado no mérito 
a presente emenda. 

ES28363-4 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a criação da Justiça Previdenciária. 
Não concordamos com a proposta. 
Pela rejeição. 

-------------------------------------------------------------------------~-----
ES28364-2 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte , a 
presente Emenda , conflita com a sistemática adotada pelo Su
bstitutivo . 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES28365-1 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria é digna de tratamento pela lei ordinária e pe
las políticas públicas . 

Pela rejeição. 

ES28366-9 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

A expresão "de comprovado desgaste físico e emocional" 
descreve situação já compreendida no termo "penoso" utiliza
do no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Re
lator . 

Pela rejeição. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COM ISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PÁG : 1073 
16/ 10/ 87 
15 :52 :30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES28366-9 FRANCISCO KUSTER PMDB 

ES28367- 7 FRANCISCO KUSTE R PMDB 
***** *** * PARECER ********* 

A presente Emenda objet iva alterar a redação do parágra
fo 9o . do art . 6o . do Projeto de Constituição . 

O tratamento dado à matér i a no Projeto é , na nossa opi
nião, o que melhor atende às muitas sugestões oferecidas pe
los senhores Cons t ituintes . 

Pela rejeição . 

ES28368-5 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Cons ti tuinte, conflita 
com a ori en t ação adotada pelo Relator . 

Pela rejei ção . 

ES28369-3 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda sob apr eciação consagra o princípio da liberda
de de ens i no, salvo para fins de autorização, reconhecimento 
e credenciamento de cursos, assim como para cumprimento da 
legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional. 

A propos i ção, além de conter importante princíp io de na 
tureza democrática, pode contribuir para o atendimento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qualidade do ensino. 

Pela aprovação. 

ES28370-7 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
***** **** PARECER ********* 

Segundo a tradição histórica, a autonomia é um atributo 
das univers i dades e não das instituições isoladas. 

Pela rejeição. 

ES28371-5 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo ún i co do 
art. 281, a fim de permitir que os recursos públicos sejam 
destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino 
pago em instituições privadas. 

A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de 
forma diametralmente oposta , a regra contida no "caput" - o 
que , se no mérito diverge da opção política adotada para o 
modelo educacional bras i leiro, na técnica não é menos reco
mendável . 

Pela rejeição . 

ES28372-3 MENDONÇA DE MORAIS 
********* PARECER ** *** **** 

O conteúdo da emenda , em sua essência , 
incorporado ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

PMDB 

já foi 

ES28373-1 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
***** *** * PARECER **** *** ** 

A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade bra
sileira está a exigir o cumprimento do atendimento do ensino 
fundamental, o de lo. gráu e obrigatório. Assim sendo ão ha
verá recursos financeiros para a execução do previsto na pre
sent e Emenda . 

Pela rejeição . 

ES28374-0 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Vide parecer da emenda ES 25741-2. 

ES 28375-8 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

Tendo em v i s t a as necess i dades de expansão e melhorame nt o 
do ens i no público fundamental, a Emenda em exame f oi acolhida 
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ES28375-8 MENDONÇA DE MORAIS 

na forma do Substitutivo. 
Pela aprovação parcial . 

ES28376-6 FARABU LINI JúNIOR 
********* PARECER ********* 

PÁG : 1074 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

PTB 

O estágio de aculturação do índio brasileiro ainda não 
permite sua emancipação. É tema que, reconhecemos, deve mere
cer intenso debate no futuro . 

No art . 305 já estamos sugerindo tratamento diferenc i ado 
aos índios com elevado estág io de aculturação e que não hab i 
tem em terras indígenas. 

Por outro lado , as terras indígenas são bens inal i ená
veis e imprescritíveis da União, razão pela qual deve caber a 
ela a proteção desses bens . 

ES28377-4 

Por tais razões, de i xamos de acolher a sugestão. 
Pela rejeição. 

FARABULIN I JúNIOR 
********* PARECER ********* 

PTB 

A Emenda não oferece aperfeiçoamen t o ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindíve l ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES28378-2 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ** ******* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do parágra
fo 9o. do art. 6o. do Projeto de Constituição. 

O tratament o dado à matéria no Projeto é, na nossa opi
nião, o que melhor atende às muitas sugestões oferecidas pe
los senhores Consti t uintes. 

Pela rejeição. 

ES28379-1 FARABULINI JúNIOR PTB 
******** * PARECER ******* ** 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opin i ão majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibili zam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social , econômico e po
lítico , a serem inscr i tos na nova Carta . Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo. 

ES 28380-4 FARABULINI JúNIOR PTB 
***** **** PARECER *** ****** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES28381-2 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER *** *** *** 

A proibição do trabalho ao menor de 14 anos resulta, 
praticamente, de um consenso, expresso em dezenas de Emendas 
com esse objetivo . Entendeu-se que, se incumbe ao Estado e 
aos pais a obrigatoriedade legal de ministrar no mínimo o 1o. 
grau ás crianças , e esse período vai dos 7 aos 14 anos de i
dade , seria incoerente facultar-se o trabalho em detrimento 
do estudo. 

ES28382-1 FARABULINI JúNIOR PTB 
******** * PARECER *** ****** 

A pena de morte choca- se com a tradição constitucional e 
legal brasileira . A experiência de inúmeros países , outrossim 
tem demonstrado que sua aplicaçao não ensejou redução de ní 
ve i s de viol ência e de índices de criminal i dade . 

Pela rejeição . 
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ES28382-1 FARABULINI JúNIOR 

ES28383-9 FARABU LIN I JúNIOR 
*** ****** PARECER ** ******* 

PTB 

PTB 
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A Emenda propõe o acréscimo de expressão ao parágrafo 
12 do artigo 6o., r egulando , por lei , "a prisão cautelar . " 

O acréscimo é incabível e atenta contra a técnica reda
cional do tex t o maior. 

Pela rejeição. 

ES 28384-7 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER *** **** ** 

Busca a emenda suprimir o parágrafo 29 do artigo 6o . ,que 
tra t a da iden t ificação dos responsáveis pela prisão ou inqui
r ição . Trata-se de princípio novo que extingue o anonimato 
dos responsáveis pela pr i são ou inquirição do ind i víduo. Es
pecialmente em caso de prisão, tem-se ato de tão larga reper
cussão sobre os cidadãos, com a perda de sua liberdade, que 
aquele anonimato não pode subsistir . 

Pela rejeição. 

ES28385-5 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Quer a emenda manter o imposto único sobre minerais , 
dividindo sua receita. 

Entendemos que os minerais devem ser tributados pelo 
ICMS . 

Pela rejeição 

ES28386-3 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER **** ** ** * 

A matéria constante da presente emenda , embora louvável 
os propósitos do eminente Constituinte, conflita com o texto 
adotado pelo Substitutivo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da emenda . 

ES28387-1 HÉLIO MANHÃES PMDB 
** ****** * PARECER **** ** ** * 

A Emenda pretende a concessão de redução de 50% do IPI a 
Estados e Municípios na aquisição de equipamentos rodoviários 
e de limpeza pública . 

A coerência do sistema tributário nacional adotado pelos 
Constituintes torna inviável a concessão de tratamento fiscal 
privilegiado. 
Pela rejeição. 

ES28388-0 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela re
je i ção. 

ES28389-8 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa .a criar, nos Estados , órgão de representa
ção do Governo Federal . 

A matéria deve ser tratada em legislação infraconstitu
cional. 

Pela rejeição. 

ES28390-1 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER **** ** *** 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a 
presente Emenda , conflita com a sistemática adotada pelo Su
bstitutivo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

E$28391-0 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda acrescenta artigo nas "Disposições Transitórias 
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ES28391-0 

ES28392-8 

HÉLIO MANHÃES 

O dispositivo não é matéria constitucional . 
Pela rejeição. 

HÉLIO MANHÃES 
********* PARECER ** ****** * 

PÁG: 1076 
16/1 0/87 
15:52 :30 

PMDB 

PMDB 

Parece-nos desnecessário autorizar o Governo a institu ir 
fundos ou programas de natureza social, até porque não há 
qualquer vedação para que o faça. No caso específico , aliás, 
já existe órgão cr i ado com a finalidade de distribuir alimen
tos à população de baixa renda. A matéria, destarte, não se 
comporta num texto constitucional . 

Pela rejeição . 

ES28393-6 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

As sugestões , contidas na proposta de Emenda, trazem 
alguns desdobramentos que, na tradição jurídica brasileira , 
melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e comple
mentar. 

Pela rejeição . 

ES28394-4 HÉLIO MANHÃES PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A emenda visa regulamentar a compos1çao do número de mem
bros das Comissões Permanentes na Câmara dos Deputados. 

Salvo melhor juízo, entendemos que a matéria é infracons
tit ucional, e deve ser tratada nos Regimentos Interno das 
duas Casas que compõem o Congresso Nacional . 

Em assim sendo, somos pela rejeição desta emenda . 

ES28395-2 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A redução de taxa de juros do modo artificial como propõe 
o ilustre Constituinte implícita um subsídio . O financiamento 
do custo não está claro na Emenda. 

Pela rejeição. 

ES28396-1 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda incluir , no Capítulo I do Título VII, 
dispositivos referentes a formas de pagamento das obrigações 
tributárias e trabalhistas, bem como dos repasses e da des -
tinação dos recursos provenientes do recolhimento. 

Trata-se de matéria que, em face de sua natureza e carac
terís t icas, envolve medidas administrativas , enquadrando -
se mais apropriadamente na legislação ordinária . 

Pela rejeição . 

ES28397-9 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que os Governadores e Vice
-Governadores eleitos em 15 de novembro de . 1986 devem ter os 
seus direitos assegurados . 

ES28398-7 HÉLIO MANHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte acrescenta dois artigos , 
proibindo ao Governador ou Prefeito realização de despesas 
extra · orçamentária após pleito eleitoral. 

Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da emen
da , pela importância do assunto . Contudo entendemos que a ma
téria deva ser objeto de legislação Complementar. 

Pela rejeição . 

ES28399-5 MELLO REIS PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do art . 194. 
Entendemos, que , na forma como se encontra no testo do 

substitutivo a matéria é ma is clara e abrangente. 
Pela rejeição . 
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ES28399-5 MELLO REIS 

ES28400-2 MELLO REIS 
*** ***** * PARECER ********* 

PDS 

PDS 

PÁG: 1077 
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15:52 :30 

A emenda permite a reeleição dos ocupan t es de cargos 
eletivos executivos. 

O i nst i tuto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapta à realidade político-ele i toral do 
País. 

Pela rejeição . 

ES28401-1 MELLO REIS PDS 
*** ****** PARECER ********* 

Propõe a emenda e levar a participação dos Municípios na 
arrecadação do ICMS . 

Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas 
receitas tributárias que o projeto dividiu de f orma adequada 
entre os três níve i s de governo. 

Pela rejeição . 

ES28402-9 MELLO REIS PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES28403-7 MELLO REIS PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitu
t í vo do Re 1 a toro. 

ES28404-5 MELLO REIS PDS 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se aumente o percentual das 
transferências federais aq Fundo de Participação dos 
Municípios, redundando em aumento global do montante que a 
União há-de entregar, do produto da arrecadação do IR e do 
IPI , consoante o art . 213, item I, letra "b". 

São ponderáveis os argumentos aduzidos , no sentido de 
fazer valer as necessidades financeiras dos Municípios. 

Todavia , no quadro nacional das carênc i as de recursos, o 
quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais já é o 
máximo a que se pode chegar, sob pena do desequilíbrio 
financeiro da própria União. 

Pela rejeição . 

ES28405-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda que o Poder Executivo assuma a lnlcia
tiva de projeto de lei dispondo sobre a reestruturação dos 
quadros de pessoal administrativo do SINPAS, e que proceda à 
revisão dos valores de todas as aposentadorias. 

Trata-se de propostas que resultar i am em grandes despesas 
adicionais para os cofres públ i cos e para o orçamento da pre
vidência social . Sem sabermos se há recursos para atender 
tais encargos, não devemos imputá-las ao governo. 

Pela rejeição . 

ES28406-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer suprimir a doação no imposto a
tribuído aos Estados, ao lado da transmissão "causa mortis". 
Justifica que a doação é largamente praticada na sociedade 
brasileira , proporcionando comodidade e flexibilidade na ad
ministração de interesses pessoais. A tributação de heranças, 
legados e doações depende essecialmente de decisão política. 
Na Ciência das Finanças estuda-se o princípio de justiça que 
pode encerrar , mas também o desestímulo à poupança e a indu
ção à sonegação de bens. De resto, a grande parte de bens pa
trimoniais já são sonegados , quer por te rem sido desv iados ao 
exterior, quer porque consubstanciados em títulos ao porta-
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dor, jóias, moedas estrangeiras e investimentos subavaliados . 
O controle será , inequivocamente, de custo superior ao bene
fício no tocante aos bens móveis , e at é impossível nos casos 
de presen t es. 

Nova versão do Proj eto ma nt ém a doação. 

ES28407-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , tendo em vista que o Substitutivo mantém 
o contro le externo com o auxíl io do Tribunal de Contas doEs
tado ou do Municíp i o , onde houver , vedando, porém , a criação 
de novos Tribuna i s , Conselhos ou órgãos de Con t as Municipais. 

ES28408-8 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER *** ****** 

As desigualdades regiona i s da distribuição de renda não 
são consequênc i a direta de abusos de poder econômico . 

Pela reje i ção . 

ES28409- 6 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda r eproduz "ipsis litter i s" o texto do Subst i tu t i 
vo que pretende emendar. 

Pela prejudicialidade . 

ES28410-0 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
**** *** ** PARECER ********* 

A Emenda sob análise reduz a amplitude do art . 6o . do Tí
tulo X, 6 qual prevê a criação de novos Estados. 

Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo 
que vamos of erecer, pelo acolh i mento de Emendas apresentadas 
para esse fim, r esu l ta prejudicada a propos ição em tela. 

ES28411-8 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A apreciação da emenda do nobre Constituinte, que altera 
o item I, do 6o. do art . 220, levou-nos à conclusão de que 
ela pode ser aceita parcialmente, porquanto trata de aspectos 
que contribuem efet i vamente para o aprimoramento do Subst i tu
t ivo. 

Aprovação parcial . 

ES28412-6 JOSÉ CAMARGO PFL 
******* ** PARECER ** *** *** * 

O art. 5o . não tem parágrafo, de modo que a emenda, por 
inadequada , deve ser considerada prejudicada. 

ES28413-4 JOSÉ CAMARGO PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o dispos i tivo 
que o ilustre Constituinte pretende alterar, foi suprimido do 
texto do Substitutivo. 

ES284 14-2 JOSÉ CAMARGO PFL 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda em exame verbera a exclusão do Município do 
elenco de partes legitimadas a propor ação direta de incons
titucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal. 

O elevado número de comunas, mult i plicado por dois- por 
poderem ser legitimamente representadas pelos Prefeitos e pe
las Mesas das Câmaras Municipais - inviabiliza, por s i só , a 
pretensão . 

Pela rejeição. 

ES28415-1 JOSÉ CAMARGO PFL 
***** *** * PARECER *** ****** 

Pretende a Emenda estabelecer aos Subst i tut i vos os direi
t os a serem resguardados aos Titulares das Servent ias de Foco 
Judicial a serem estatizados. 

Trata- se, na verdade , de pretensão inaceitável, pois ine-
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xiste d i reito adquirido por parte daque l es que, à época da 
estatização não est i verem à frente da respectiva s e rven t ia . 

A med i da , além disso, adiaria por longo período de tempo 
os efei t os da estatização . 

Pela rejeição. 

ES28416-9 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda , proposta pelo ilust re Constituinte , conf l i ta 
com a ori ent ação adotada pe lo Relator. 

Pela rejeição. 

ES28417-7 JOSÉ CAMA RGO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitut i vo. Pe
lo cont rário , a filosofi a e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescind í vel ao projeto . 

Pela rejeição. 

ES28418-5 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , propost a pelo ilustre Const ituinte , conf li ta 
com a or ientação adot ada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES28419- 3 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conf l ita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pe l a rejeição. 

ES28420-7 ANTÔNIO BRI TTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Art. 62 das Dispos i ções Tran
sitórias , arguindo repet i ção de matéria contida em art i gos 
anteriores . 
Pela aprovação, nos t e rmos do Subst i tut ivo . 

ES28421-5 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do par ágra
fo 9o. do art . 6o . do Projeto de Const ituição. 

O t ratamento dado à matéria no Pr oj eto é, na nossa opi 
nião , o que melhor atende às muitas sugestões of e rec i das pe
los senhores Const i tuintes . 

Pela rejeição. 

ES28422-3 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
**~****** PARECER ********* 

Pe l a prejudicialidade , em decor rê nc i a da nova orientação 
adotada pelo subst i tu t ivo do Relator quanto à d i scipli na da 
matéria . 

ES28423- 1 ANTÔNIO BRI TTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Além da emenda em referência, outras nove, apresent adas 
individualmente , mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art. 6o . , constante do Substitutivo. Em síntese , após a ex
pressão "que a lei f i xar" , propõem que se assegure a proteção 
às p~rt i cipações indi v iduais em obras coletivas, à repr odução 
da imagem e voz humanas , inclusive nas atividades esport ivas , 
e que assegure aos au t ores e intér pr e t es o cont rol e econômi co 
sobre as obras que produzi rem ou de que participarem. Al ém 
desse aditivo, na prática suprimem do original a atribui ção 
exclus i va que se reserva ao Estado na arrecadação dos d i rei
tos do autor - providência esta pl ei teada por outros 21 Cons
tituintes . São as seguintes as dez emendas aditivas e mGdif i 
cativas, sobre as quais o Relator op i na por sua aprovação , 
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ES28423-1 ANTÔNIO BRITTO PMDB 

seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas: 

Emenda no. 
ES29575-6 
ES33594-4 
ES27833-9 
ES25117-1 
ES21813-1 
ES22863-3 
ES23022-1 
ES33794- 7 
ES29003-7 
ES30674-0 

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Migue l Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribe i ro 
Carlos Sant ' anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jalles Fontoura 
Nilson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 
As emenda ES23484-6, ES30536-1 e ES23312-2, respectiva

mente, dos Constituintes Ricardo Izar , Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença", (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o., do Subs
titutivo, que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48 . O Constituinte Roberto 
Cunha faz igual proposta, de forma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agripino de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "científica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o . des
ta Constituição . O Relator, agradecido pelas sugestões, opta, 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o . , harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1, ES23312-2 . 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez pr i meiras emendas 

acima relacionadas, as demais, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no. 
ES34632- 6 
ES22946-0 
ES31618- 4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902-7 
ES30612-0 
ES26521 - 1 

Constituinte 
Adolfo 01 ivei ra 
Jesus Tajra 
Carlos Chiare l li 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
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ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES297 19- 8 

ES28424- 0 

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ANTÔNIO BRITTO 

Ger aldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

ANTÔNIO BRITTO 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art . 6o . do Subst i tut i vo ao Projeto de Constituição . 

A modificação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ord i nár ia e, 
deste modo, aperfeiçoar a técnica leg islativa . 

Pela aprovação . 

ES28425-8 IRAM SARA IVA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos, o direito de a l istar-se el eitores e de votar. 

Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adqui
riu a mat uridade necessária para o exercício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação. 

Pe la rejeição. 

ES28426-6 IRAM SARA I VA PMDB 
********* PARECER ********* 

Uma vez definida a origem dos recursos para o financia
mento setorial ( 1o . do art. 226), seus limites serão melhor 
fixados a nível programático, na ocasião propícia. 

Pela rejeição . 

ES28427-4 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda propõe o acréscimo de dispositivos ao Cap í tulo 
dos Direitos Individuais, fixando em dezoito anos a ma iorida
de do homem e da mulher . 

ES28428-2 

A Emenda não se coaduna com o novo Substi t ut ivo . 
Pela rejeição. 

IRAM SARAIVA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A emenda proposta de fato aperfeiçoa o texto e , portan
to , deve ser acolhida no seu conteúdo. 

Somos, pois , pela sua aprovação . 

ES28429-1 IRAM SARAIVA PMDB 
********* PARECER ********* 

O Substitut i vo acolheu o princ1p1o da vincu l ação de 
recursos de impostos como meio de assegurar recursos 
f i nance i ros adequados à manutenção e desenvolv imento do 
ensino . 

Pe l a aprovação par c ial . 

ES28430- 4 IRAM SARA I VA PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Pe la rejeição, de acordo com entendimento predomi nante 
na Comissão de Sistemat i zação . 

ES28431-2 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Sa l vo melhor juízo , entendemos que o evento "rec l usão " 
deve conti nuar f igur ando no e l enco das prestações da previ
denc i a , e i s que é benefício devido ao dependent e do segurado 
recluso . 

Pe la r ej e ição. 

ES28432- 1 RICARDO IZAR PFL 
**** ***** PARECER ** ******* 

A emenda altera redação do art . 245 do Substitut i vo, e li
minando a expressão "condicionado ao cumprimento de sua fun -
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O direito de propriedade é, inegávelmente, um direi t o de 
todo cidadão , como garant ia de liberdade e de bem-estar pes
soal . O d i reito de propriedade, por ém, na nossa tradi ção 
constitucional , não é absoluto . Subordina-se ao dire i t o de 
todos . Sobre a propriedade pesa uma hipoteca soc i al . A pro
priedade como direito é complementada pela propriedade como 
função social. 

Pel a rejeição . 

ES28433-9 RICARDO I ZAR PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do art . 256 , por ser uma re
petição do parágrafo 1o. do art . 255 . 

Pe l a aprovação , nos termos do Subs t itutivo . 

ES28434-7 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A medida é conservada em parágraf o do artigo 227 a fi m 
de preservar a Nação de campanhas assistencia i s les i vas à 
saúde do povo e aos interesses nacionais . 

Pela rejeição. 

ES28435-5 RICARDO IZAR 
********* PARECER ** ******* 

Procedente em pa r te . 

PFL 

Deve-se levar em con t a a "anter i or i dade" , isto é, a anti
guidade. 

Não se vislumbra a conveniência da supressão do Min i sté
rio Público Militar, que se exc l uiu da redação sugerida pelo 
autor da emenda. 

Pela aprovação parcial , nos termos que parecerem apropri
ados ao relator. 

ES28436-3 RICARDO I ZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria já se encontra suficientemente atendida pe lo 
Substitut ivo . Concluímos pela prejud i c ialidade da Emenda. 

ES28437-1 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ***** **** 

A redação dada ao inc i so VI do art . 255 do Subs t itutivo 
provém do aprimoramento que demos à matéria aprovada na Co
missão Temática . 

A Lei do S.F.N. d i spor á sobre o assunto , com os detalhes 
que a matéria requer. 

Pe l a r ejeição. 

ES28438-0 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Embor a os elevados propósitos do nobre Const i tu inte, a 
present e Emenda , conf l it a com a s i stemát i ca adotada pe l o Su
bstitut i vo. 

Em assim sendo, somos pela reje i ção da Emenda . 

ES28439- 8 RAUL FERRAZ PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação 
adotada pelo substitut i vo do Relator quanto à disc i pli na da 
matéria. 

ES28440-1 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a pres ent e Emenda a supressão do art. 196 do Subs
t i t utivo, que trat a da competê nc ia atribuída aos Mun icí -
pios para instituir, como tributo , contribuição de custeio 
de obras ou serviços resultantes do uso do solo urbano . 

Trata-se de contribuição dest i nada a ressarcir os Mu
nicípios por obras e serviços rea l i zados em decor r ênc i a de 
atos de t e rceiros que necessariamente i mplicam aumento de 
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PMDB 

Em face de sua natureza, finalidade e características, 
observa- se que tal contribuição não se confunde nem com a 
taxa nem com a contribuição de melhoria, não podendo, por -
tanto, nenhum desses tributos ser aplicados à situação 
descr it a no referido artigo 196 . 

Por outro lado , vale notar que esse dispos i tivo consi -
dera a mencionada contribuição como tributo, submetendo-a , 
assim, a todos os princíp ios e garan t ias relat ivos aos im -
postos , taxas e contribuição de melhoria . 

Pela rejeição. 

ES28441-0 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas aná l ises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem . 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um ún i co perf i l. 

Por out ro lado, a matéria é de extrema complexidade . A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bí-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores . 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação , remetendo 
à legislação ord i nária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos . 

ES28442-8 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação proposta pela emenda para o parágrafo 51 do 
art. 6o. , que dispõe sobre a liberdade de reunião, já se en
contra contemplada em parte pelo Substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES28443-6 RENATO JOHNSSON PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A presente Emenda tem por escopo a extinção, a partir de 
1o . de janeiro de 1989, inclus i ve, da contr i buição para o 
Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL). 

Assim, haver i a desequilíbrio no sistema tributário a 
dotado pelos Constituintes, havendo diminuição de receitas, 
comprometendo os respectivos encargos. 

Pela rejeição . 

ES28444-4 ONOFRE CORRt:A PDT 
********* PARECER ********* 

A supressõa do art. 240 do texto constitucional nos pa
rece inadequada e inoportuna, dada a amplitude do dispositivo 
na ordenaçao da Política de Transportes do País. 

Pela rejeição. 

ES28445-2 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a supressão do art. 58 das Disposições 
Transitórias , o qua l prevê a realização de plebiscito nos an
tigos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro para que as res -
pectivas populações se manifestem sobre a fusão das duas uni
dades. 

Trata-se de providência impertinente na atual conjuntura e 
que poderá , conforme o resultado da consulta popular , restar 
inútil e dispendiosa para os cofres públicos. 
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Pela aprovação da Emenda . 

ES28446- 1 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propos t a es ti mula a eficácia do t r anspor t e a
quav i ári o nacional , bem como aprimora o texto constituc iona l. 

Pela sua aprovação pa r cial . 

ES28447-9 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por ser desnecessária previsão constitucio -
nal a respe i to . 

ES28448-7 MÁRC I A KUBITSCHEK PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende inclu i r dispositivo que venha a conferir 
à lei a regulamentação· do jogo de azar e de loteria . 

Esses t i pos de lotus já são regulados por lei . 
As loterias são monopólio estatal e o jogo de azar é defi

nido como contravenção penal . 
A proposição em nada altera o ordenamento e a inclusão da 

sugestão no texto constituc ional é despicienda . 
Pela r e jeição da Emenda . 

ES28449- 5 MÁRCIA KUBITSCHEK PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes , manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti 
cas , além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público . 

ES28450-9 MÁRCIA KUBITSCHEK PMDB 
********* PARECER **** ***** 

No mérito, a Emenda está acolhida , quando dispositivo 
reza que "a lei estabelecerá incentivos para a produção e o 
conhecimento dos bens e valores culturais brasileiros" . 

Pela prejudicialidade . 

ES28451-7 MÁRCIA KUBI TSCHEK 
********* PARECER ******* ** 

Por conter aspectos que se harmonizam com o 
da Comissão de Sistematização , a emenda deve ser 
acolhida. 

Pela aprovação parcial . 

ES28452-5 MÁRCIA KUBITSCHEK 
** ******* PARECER ********* 

PMDB 

entendimento 
parcialmente 

PMDB 

Pela aprovação , nos termos da justificação da Emenda . 
Pela aprovação . 

ES28453-3 MÁRCIA KUBITSCHEK PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 

ES28454-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
** ***** ** PARECER ******* ** 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os di rei
tos a serem r esguardados aos Titulares das Servent ias de Foco 
Judicial a serem estatizados . 

Trata-se , na verdade , de pretensão inaceitável, po i s ine
xiste direito adquirido por parte daqueles que, à epoca da 
estat i zação não estiverem à frente da respectiva servent i a. 

A medida , além disso , adia r ia por longo período de tempo 
os efeitos da estatização . 

Pela re j eição. 

ES28455-0 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 
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Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
t os a se rem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicial a serem estati zados. 

Trata-se , na verdade , de pretensão inaceitável , ~ois i ne
xis te di reito adquirido por parte daqueles que , à epoca da 
estati zação não estiverem à frente da respect i va serventia. 

A medida , além disso , adiaria por longo período de tempo 
os ef eitos da estatização. 

P.ela rejeição. 

ES28456- 8 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ** *** **** 

Pela rejeição. A imunidade e a inviolabilidade são ga
rantias do mandato parlamentar.Existem não como priv i légios 
aos Senadore , Deputados e Vereadores, mas sim como meios de 
assegurar o bom e livre desempenho da representação popu l ar, 
po i s é contra os possíveis abusos do Poder Executivo que es 
sas garan t ias procuram proteger o pa r lamentar. Nesse sen t ido , 
a matéria está adequadamente consignada no texto do subs t itu
tivo. 

ES28457-6 ARNALDO PRIETO PFL 
** ** ** *** PARECER *** ****** 

A Emenda não é exclusivamente de redação, como a Justifi
cação dá a entender. Substitui-se lista tríplice por eleição 
de juízes , sem que se fundamente tão radical mudança no re
crutamento de magistrados . Nos Estados Unidos , o sistema de 
eleição de Juízes e Promotores tem produzido alta corrupção 
política no Judiciário . 

Pela reje i ção. 

ES28458-4 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ** ******* 

Os sind i catos patronais e os de trabalhadores são 
entidades de características essencialmente diversas, quando 
encaradas sob a ótica da natureza de seus contribuintes e 
associados . Os relativos aos primeiros são empresas, criadas 
para a obtenção de lucros e que podem abater as contribuições 
feitas de seus lucros, a título de despesas ope racionais . Os 
assalariados que compõe o quadro de contribuintes e 
associados da segunda categoria de sindicatos , por sua vez , 
arcam di retamente com o ônus das contribuições feitas , por se 
situarem , na sua maioria, abaixo do limite de isenção do 
Imposto de Renda. 

Quanto à inclusão do ato cooperativo entre as imunidades , 
tal ampliação certamente dificultaria o alcance da 
arrecadação necessária para a descentralização de encargos e 
para aliviar as finanças estaduais e municipais da situação 
de penúria em que hoje se encontram. 

Pela rejeição. 

ES28459-2 ARNALDO PRIETO PFL 
**** ** *** PARECER *** ****** 

Em que pese a justa preocupação do ilustre Autor , o en
tendimento, até agora , da maioria dos membros da Comissão, no 
part i cular , é pela manutenção do texto do Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES28460- 6 ARNALDO PRIETO PFL 
***** **** PARECER ** *** *** * 

Data vên i a do eminente autor, a matéria de que trata a 
Emenda melhor se situa onde está , porquanto o preceito se re
fere a uma fase de aplicação de recursos. 

Pela rejeição. 

ES28461-4 ARNALDO PRIETO PFL 
****** *** PARECER ********* 

Segundo a tradição histórica , a autonomia é um atr i buto 
das uni versidades e não das i nstituições isoladas . 

Pela rejeição . 
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A Emenda sob apreciação consagra o princ1p1o da liberda
de de ensino, salvo para fins de autorização, reconhecimento 
e credenciamento de cursos, assim como para cumprimento da 
legislação sobre diretrizes e bases da educação naciona l . 

A proposição, além de conter importante princípio de na
tureza democrática, pode contribuir para o atendimento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qualidade do ensino. 

Pela aprovação . 

ES28463-1 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

Assegura a Emenda, com o acréscimo de artigo às Disposi
ções Transitórias, a estabilidade aos servidores da União, 
dos Estados e dos Municípios que , à data da promulgação desta 
Constituição, contem cinco anos de serviço público. · 

A proposta não corresponde à decisão adotada pelo Rela
tor. 

Pela rejeição. 

ES28464-9 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

Data Vênia do eminente, a maioria dos membros da Comis 
são entende que o texto do Substitutivo , no particular , deve 
ser mantido. 

Pela rejeição. 

ES28465-7 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

Com o devido apreço à opinião do Autor, pensamos que a 
redação contida no texto do Substitutivo é a que melhor tra
duz o sentido e o a l cance da regra normativa que se pretende 
adotar . 

Pela rejeição. 

ES28466-5 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

A proposta de eminente Constituinte é bem mais restriti
va à competência do Tribunal do que prevê o texto do Substi
tutivo . 

Pela rejeição. 

ES28467-3 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

Data vênia do ilustre Autor, é evidente que a atuação do 
Tribunal, no particular, somente ocorrerá em relação a atos 
ou fatos irregulares sujeitos à sua jurisdição e competência. 

Pela prejudicialidade . 

ES28468-1 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição . 

ES28469-0 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES28470-3 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Com o acolhimento da Emenda no. ES34.726-8, que propug
nava a extinção dos parágrafos 3o. e 4o. do art. 149 do Subs
titutivo, ficaram automaticamente prejudicadas as proposições 
que objetivavam aprimorar seu texto, a exemplo da que é alvo 
de nosso exame. 
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PMDB 

Suprime duplo grau de jurisdição, conquista da exper iência 
jurídica universal, exatamente quanto ao exercício anômalo, 
por um tribunal , de função legislativa . 

Pela rejeição. 

ES28472-0 KOYU IHA PMDB 
******** * PARECER ********* 

O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dis
positivo em pauta, com teor diferente ao da propost a, faz com 
que, por coerência, sejamos pela reje ição desta emenda. 

ES28473-8 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor vedar a prorrogação de mandat os. 
Os mandatos somente podem ser prorrogados por determina

ção constitucional. 

ES28474-6 

Nes t e caso, a vedação seria revogada . 
Pela rejeição. 

KOYU IHA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Segundo a tradição do Direito bras i leiro, a Emenda em 
causa trata de matéria infraconstitucional, merecendo ser 
considerada quando se tratar da legis l ação complementa r e or
dinária . 

Pela rejeição. 

ES28475-4 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os pr incípios seguidos pela emenda. 

Pela rejeição . 

ES28476-2 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 

ES28477-1 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A questão já está definida no projeto. 

ES28478- 9 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda propõe a supressão do Art. 305. Rejeitamos a 
sugestão por entendermos necessária a manutenção de d i sposi
tivo que trata da especificação daqueles que têm direito a 
proteção especial . 

Pela rejeição . 

ES28479-7 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Aprovada parcialmente , nos termosdo parágrafo 3o. do arti
go 192 do 2o. Substitut i vo . 

ES28480- 1 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser parcialmente acolhida por conter as -
pectos que se harmonizam com o entendimento da Comjssão de 
Sistematização. 
Pela aprovação parcial. 

ES28481-9 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES28482-7 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

O mérito da presente emenda é de ser acolhido, com reda-
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ção alterada, resultante da aprovação de outras emendas sobre 
o mesmo assunto. Pela aprovação. 

ES28483-5 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Deve, a nosso ver , o texto constitucional , garantir ao 
trabalhador salário mínimo que satisfaça suas necessidades 
básicas e as de sua família . A enumeração das necessidades a 
serem atendidas bem como as condições da fixação per iódica de 
seu valor, cabem à legislação ordinária. 

Trata-se de questões cujas alterações, com certeza ne
cessárias no curto prazo, não afetarão o princíp io básico su
pracitado. 

ES28484-3 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Acatamos o objetivo fundamental da Emenda quanto à ve
dação de qualquer tipo de discriminação entre trabalhadores 
pelos serviços prestados, ainda que de natureza diversa , co
mo o trabalho manaual, técnico ou intelectual , em consonân
cia, aliás , com o preceituado no inciso III do art i go 4o. do 
Substitutivo . 

ES28485-1 KOYU IHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, considerando que o novo Substituti
vo do Relator suprimiu o artigo a que se refere a Emenda . 

ES28486-0 ANTONIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

O item II cuja supressão pretende a Emenda consagra 
proibição de óbvio conteúdo moralizador e que n~o deve, por 
isso mesmo, ser expungida do texto do Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES28487-8 ANTONIO MARIZ 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

Propõe a emenda ma i s um ramo do Ministério Público, qual 
seja o que atua junto aos cortes de contas . 

As razões constantes da argumentação não são convincentes. 
Pela rejeição. 

ES28488-6 ANTONIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda alteração no parágrafo 39 do artigo 6o., 
para tornar irrestrita a inviolabilidade do sigilo da corres
pondência e das comunicações em geral . O princípio geral é 
parte integrante da tradição constitucional brasileira . A 
vida moderna, seus avanços e, em especial, seus retrocessos 
no tocante à segurança pública , não mais permitem que se man
tenha, sem ressalvas, tão salutar princípio. As ressalvas 
são minudentemente elencadas no projeto do Relator, e se a
póiam, em especial, na lei ou ~m determinação judicial . 

ES28489-4 ANTONIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 44 do art. 6o. para modificá-lo, ex
cluindo do risco de extradição o naturalizado . 

A proposta tem força restr i tiva diante do que dispõe o 
Substitutivo, que é mais abrangente e consentâneo com a expe
riência dos países mais desenvolvidos institucionalmente. 

Pela rejeição . 

ES28490-8 ANTONIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela reje ição. 
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PMDB 

Data máxima vênia do eminente autor , o Tribunal de Contas 
semp r e foi considerado como a longa manus do Congresso Nacio
nal no exercício do controle externo das finanças públicas. 

Este entendimento nenhum demérito traz para a Institui
ção , porquanto é um órgão de origem constitucional, cuja au
tonomia nos depende do Legislativo. Só o Poder Constituinte, 
originário ou derivado, é que pode interferir na sua compe
t ência e autonomia , como, aliás, deve ser, até para garantia 
de suas decisões. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da emenda. 

ES28492-4 ANTO NIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A proibição que , no particular, se pretende estabelecer, 
é absoluta , insusce t ível de admitir, portanto , as exceções 
objetivadas pela Emenda. 

Pela rejeição. 

ES28493-2 ANTONIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relatoria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
própr ios que contemplam os interesses social, econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta . Pela rejeição, na 
forma do Substitut i vo. 

ES28494-1 ANTONIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A cláusula restritiva const~nte da presente Emenda não 
tem a aceitação, até agora, da maioria dos membros da Com i s
são, por isso que nosso parecer é pela rejeição da Propos i 
ção. 

ES28495- 9 ANTONIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A emenda quer nova redação ao inciso IV do art. 135, que 
estabelece critério para a fixação dos vencimentos da magis
tratura. A solução indicada não nos parece a melhor. 

Pela rejeição. 

ES28496-7 ANTON IO MARIZ 
********* PARECER ********* 

Procedente. 
O pleito é justo . 

PMDB 

Os membros do Ministério Público fazem jus a uma ressa l 
va de seus dire i tos adquiridos . 

A Emenda há de ser absorvida e incorporada às disposi
ções trans i tórias, nos termos do substitutivo do relator. 

Pela aprovação. 

ES28497-5 ANTONIO MARIZ 
**** *** ** PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte, 
pela rejeição da €menda , por entendê-la conflitante 
s i ção adotada pela Comissão de Sistematização . 

ES28498-3 ANTONIO MARIZ 
********* PARECER ********* 

PMDB 

opinamos 
com a po-

PMDB 

A Emenda visa a supr i mir o art. 182 e parágrafos , que 
dispõem sobre o Estado de Defesa . 

O texto do Subs t itutivo se fundamenta na existência de 
do i s mecanismos ou salvaguardas do Estado . O Estado de Defesa 
é medida preliminar que evita a decretação do Estado de Sí
tio , medida mais rad i cal . 

Pela rejeição. 
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PMDB 

PMDB 

A idé ia preconizada pelo ilust r e Autor não logrou o bene
plácito da maioria dos membros da Comissão . 

Pela rejeição . 

ES28500-9 ANTONIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dis
positivo em paut a , com teor di ferente ao da propos t a , faz com 
que , por coerência , sejamos pela rejeição desta emenda . 

ES28501 - 7 ANTONIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Dat a vênia do eminente Autor, o texto do Sustitutivo, no 
part i cular, está ma i s adequadamente redigido , nao abarcando 
os Es t ados e Municípios, como deu a entender o i lus t re cons
t ituinte na justficação da Proposição. 

Pela rej e i ção da Emenda . 

ES28502 - 5 ANTONIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria já está atendida em outras disposições do Subs
titutivo. 

Pela prejudicialidade. 

ES28503-3 ANTONIO MARIZ PMDB 
********* PARECER ********* " 

A Emenda objet i va alterar a estrutura e a denominação 
dos Títulos VII e VIII do Projeto de Constituição da Comissão 
de Sistematização . 

A proposta contraria a titulação aprovada pela maioria 
dos Constituintes que exami naram a mat~ria em fases ante
riores. 

Pela rejeição. 

ES28504-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A emenda é adequada e vem convincentemen t e just ifica
da . Pela aprovação . 

ES28505- 0 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ****** *** 

A Emenda, propos t a pelo ilustre Constituinte, conf lita 
com a orientação adotada pelo Rela t or . 

Pela reje i ção. 

ES28506- 8 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ****** *** 

A Emenda , propos t a pelo i l ustre Const i tuinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela re j eição. · 

ES28507- 6 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
******** * PARECER *** ****** 

A Emenda está em parte acolhida pelo Substitutivo . Pela 
aprovação parcial. 

ES28508-4 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende dar ao texto do parágraf o 1o . do art . 
6o . a seguinte redação "Todos são iguais perant e a Const i tu i
ção , a Le i e o Estado, não sendo privilegiado , benef i c i ado , 
prejudicado , privado de qualquer direito ou i sento de qual
quer dever, em razão de nascimenbto , etnia , raça , cor , i dade , 
sexo , estado civil , natu r eza do trabalho , relig i ão, conv i cção 
pol í t i ca ou filosófica, deficiência física ou mental ou qual
quer out r a condição social . " 

Não podemos concordar com a proposta , já que esta não se 
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coaduna com as diretrizes firmadas para a elaboração do 
Subst i tutivo . 

Pe l a rej e ição . 

ES28509 - 2 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Propõe o nobre Cons t ituinte a substituição da expressão 
"contrar i ar disposi t ivo desta Cons t ituição " por "contrariar 
dispositivo da Constituição " (art. 148, III , a) , como forma 
de aprimoramen t o do texto. 

Em que pese a observação , preferimos manter a forma origi
nal , consentânea com os textos de 1969, 1967 e 1946 . 

Pela rejeição . 

ES28510-6 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda de cunho estr i tamente redacional, atend i da no 
Subs t itutivo (parágrafo 2o . do a r t . 149 ) . 

Pela aprovação . 

ES28511-4 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda em exame visa a aprimorar a redação do item III 
do art . 148 do Substitut i vo , que prevê a competência do Su
premo Tribunal, na via recursal extraordinária . 

Pelo acolhimento, nos termos do Substitutivo. 

ES28512-2 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
*** ****** PARECER ** ****** * 

Versando sobre o foro priv ·ilegiado, a Emenda acha-se par
cialmente atendida na denominação genérica "membros do Con
gresso Nacional", estampada na al,nea ~b" do artigo 148. As 
demais pretensões expendidas não se socorrem do apoio da Co
missão. 

Pela aprovação parcial. 

ES28513-1 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
**** ***** PARECER ***** **** 

A Emenda em epigrafe, alvejando a alinea "b" do inciso I 
do artigo 148 do Substitutivo, não se harmoniza com o pensa
mento predominante na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES28514-9 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Cuida a Emenda de apr i morar o texto do artigo 151 do Su
bstitutivo, que define a competência do Superior Tribunal de 
Justiça . 

A proposição foi parcialmente acolhida na nova versão, a 
ser ofertada ao exame dos Srs . Constituintes . · 

Pela aprovação. 

ES28515-7 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Pret ende-se, com a Emenda , atribuir competência ao Supremo 
Tribunal para o julgamento de Deputados Federais e Senadores, 

do Procurador-Geral da República e do Procurador-Geral da 
União , nos crimes de responsabilidade . 

O Substitutivo, nesse passo , amoldou-se às const i tuições 
brasileiras mais recentes , razão que nos leva a propugnar pe
la rejeição da Emenda . 

ES28516-5 EGÍDIO FERRE I RA LIMA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Pretende a Emenda elevar o número de Ministros do Supremo 
Tribunal Federal de onze para dezesseis. Entretanto , o pensa
mento predominante na Comissão d€ Sistematização é preservar 
a composição da Suprema Corte, ante a missão de guardiã da 
Constituição , que lhe foi defer ida . 

Pela rejeição . 
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PMDB 

PMDB 

Pret ende a Emenda elevar o número de Mi ni stros do Supremo 
Tribunal Federal de onze para dezesse i s . Entretanto , o pensa
mento predominante na Comissão de Sistemati zação é preservar 
a composição da Suprema Corte , ante a missão de guardiã da 
Cons t ituição , que lhe foi deferida . 

Pela rejeição. 

ES28518- 1 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda contrar i a frontalmente a linha de orientação 
perfilhada pelo Substitutivo, que prevê a nomeação dos mem
bros dos tribunais pelo Executivo, após escolha do ind i cado 
em lista tripice previamente remetida, não admitida, assim, a 
nomeação pelo próprio tribunal cujo cargo deva ser provido. 

Pela rejeição. 

ES28519-0 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

O texto, tal como está no Substitutivo , empresta 
amplitude à proibição que se intenta estabelecer. 

maior 

Pela rejeição da Emenda. 

ES28520- 3 MENDONÇA DE MORAIS 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência , 
incorporado ao substitutivo . 

Pela aprovação parcial . 

PMDB 

jà foi 

ES28521-1 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende dar nova redação ao 5o . do art . 6o. 
do substitutivo , alterando-lhe o conteúdo. 

Pela própria sistemática adotada para a elaboração do 
substitut i vo , não podemos acatar a sugestão oferecida na 
emenda . 

Pela rejeição . 

ES28522-0 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
*** ***** * PARECER ******* ** 

Dá nova redação ao i nc i so I do artigo 21 do Substitutivo 
do Relator, que julgamos aconselhável na sua parte inicial, 
por reservar a brasileiros o recurso do habeas data. 

ES28523-8 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
********* PARECER ********* 

Cuida a proposta de alterar a redação do parágrafo 40 do 
artigo 6o ~ o direito à informação e o conhecimento do fim a 
que esta se destina é assegurado ao ind i víduo naquilo que a 
ele diga respeito . Trata-se de preceito novo , que requer 
cu i dado extremo na redação, para que não sejam distorcidos os 
objetivos que o inspiram. 

Pela rejeição. 

ES28524-6 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
** **** *** PARECER ** ******* 

A emenda propõe o acréscimo, ao art . 6o . do Subst i tuti
vo , após a palavra "vida", de expressão alusiva ao momento da 
concepção. . 

Não concorqamos com tal proposta, já que, a par de con
flitante com o conteúdo do substitutivo, é matéria de legis
lação ordinária. 

Pela rejeição. 

E$28525-4 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao 3o. do 
Art. 9o . , acrescentar no art. 201 a expressão "ou econômicas " 

---- - --- -- -------------------------
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PMDB 

em seguida ã expressão "categorias profissionais" e supr1m1r 
a expressão "dos trabalhadores" na al,nea c, do item II, do 
Art. 203. 

A proposta referente ao parágrafo 3o. do artigo 9o. deve 
ser aproveitada, para assegurar a aplicação do dispositivo ãs 
entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissio
nais liberais. 

Também o acréscimo da expressão "ou econômicas " consis
te em alteração que contribui para o aperfeiçoamento da dis
posição a ela pertinente, porque completa o elenco das cate
gorias sociais em cujo interesse a União pode instituir con
tribuições especiais. 

Todavia, quanto ã da expressão "de trabalhadores", enten
demos não deve ser suprimida , porquanto o dispositivo onde se 
acha inserida trata de imunidade tributária concedida ás en
tidades sindicais de trabalhadores, o que se justifica em fa
ce da inegável importância social dessas entidades e, ainda, 
das suas próprias condições materiais e econômicas. 

Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES28526-2 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
********* PARECER ********* 

Com o propósito de dotar o dispositivo que trata da pro
teção da fam,lia de maior clareza e s,ntese, demos-lhe nova 
redação, no Substitutivo. 

Por essa razão, julgamos prejudicada a presente Emenda. 

ES28527-1 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
********* PARECER ********* 

Em que pese ã boa intenção do autor da Emenda em coibir 
a produção de psicotrópicos, a reforma agrária não pode ser 
usada para punir um crime, seria uma anomalia jur,dica . A ma
téria é cab,bel na legislação penal. 

Assim, somos pela rejeição da Emenda. 

ES28528-9 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor propõe alteração nos art. 247 e 248. As condi
ções de assentamento, estabelecidas na Emenda ao art. 247 es
tão asseguradas no art. 251, segundo o qual "o plano nacional 
de desenvolvimento agrário, de execução plurianual, englobará 
... pol,tica agr,cola, pol,tica agrária e reforma agrária ". 

Em complementação, o art . 254 diz que "a lei estabe lecerá po
l,tica habitacional ... ". 

Quanto á alteração proposta ao art. 248, somos de opi
nião que a redação de 90 para 60 dias limitará o tempo neces
sário ã ação da justiça. 

Por estas razões, somo contrário á aprovação da Emenda. 

ES28529-7 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 
3o., do artigo 9o., do Substitutivo, a expressão "se profisi
onal " , para dar maior clareza, não dando ensejo á interpreta
ção de que não haverá contribuição sindical para o caso de 
entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. Pro
põe, também, uma referência ao custeio do sistema confedera
tivo. 

A proposta tem inteira procedência. 
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES28530-1 MENDONÇA DE MORAIS PMDB 
********* PARECER ******** * 

Propõe o Autor a l teração no pa rágrafo 39 do artigo 6o. , 
no tocante ás ressalvas ao princ,pio geral da inviolabilidade 
do sigilo da correspondência e das comunicações. O projeto 
do Relator remete ao legislador ordinário a especificação das 
ressalvas e condiciona sua aplicação a determinação judicial , 
para fins de instrução processual. Tal redação acolhe, em 
parte, a proposta do Autor. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES28530-1 MENDONÇA DE MORAIS 

ES28531-9 ROSA PRATA 
********* PARECER ********* 

Pe la aprovação . 

PÁG: 1094 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

PMDB 

Se o "capu t" do artigo já estabelece que a lei regulará 
as condições específicas para o aproveitamento dos potenciais 
de energia hi dráulica e dos recursos e jazidas minerais em 
faixa de fronteira e em ter ras indígenas, torna-se desneces
sár io e d i spensável um Parágrafo único estabelecendo uma con
dição específica, que deve rá ser objeto da lei ordinária . Por 
essa r azão somos pela aprovação da Emenda. 

ES28532-7 ROSA PRATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Os princípios do ordenamnto espacial do país, devem , ne 
cessáriamente, contemplar , na definição da Política Nacional 
Urbana , o transporte coletivo urbano , por ser o mesmo um com
ponente significativo da atividade produtiva. Porém, por se 
tratar de matéria que deve objetivamente refletir efetivamen
te a realidade urbana regional , deve o assunto ser objeto de 
Lei Ordinária . 

Pela rejeição . 

ES28533-5 ROSA PRATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Não obstante a presente Emenda conceituar as jazidas, mi
nas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hi
dráulica como propriedade distinta da do solo, esquece de a
tribuir a propriedade desses bens minerais à União. 

Pela aprovação parcial. 

ES28534-3 ROSA PRATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda substituti va propõe nova redação do Capítulo II-do 
Título VIII. 

A emenda introduz dispositivos que retroagem em relação ao 
texto do Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES28535-1 ROSA PRATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A permissão para a intervenção do Estado no domín io eco
nômico e o monopólio deve obedecer a um critério básico de 
necessidade e para atender situações bem específicas , defini
das em lei. Descabe assim aplicar ao caso um livre arbítrio 
cujas consequências são difíceis de prognosticar, ainda mais 
quando a emenda subord i na a intervenção ao monopólio de de
term i nada indústria ou ativ idade . 

Quanto à criação das estatais, nos três níveis de gover
no , para tanto é bastante a lei ordinária, balizada pelas de
term i nações do "caput " do artigo , sendo examinadas cada qual 
segundo as suas características próprias. 

Pela rejeição . 

ES28536-0 HUMBERTO LUCENA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art. 6o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

A modificação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ordinária e, 
deste modo, aperfe içoar a técnica legislativa . 

Pela aprovação. 

ES28537-8 VALMIR CAMPELO PFL 
********* PARECER ** ** ***** 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art. 6o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

A modificação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ord i nária e , 
dest e modo, aperfeiçoar a técnica legislativa. 
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Pela aprovação . 

ES28538-6 ROBERTO ROLLEMBERG 
********* PARECER ********* 
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A emenda não se ajusta ao entend i mento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição . 

ES28539-4 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda objetiva instituir mandatos de 4 anos para to
dos os cargos eletivos, excetuados os Senadores. Acontece que 
houve um acordo político em torno do mandato de Pres ident e da 
República cuja duração foi fixada em 5 anos. Ante esse fato 
não temos como aprovar a emenda . 

ES28540-8 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

Dentre as limitações ao poder de emendar a constitu i ção 
contida no Substitutivo, o autor pretende suprimir a parte 
relativa ao sistema par lamentar de governo. Deve ser aprova
da, conforme entendimento predominante na Comissão de Si ste
matização. 

ES28541-6 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

Não cabe ao texto constitucional estipular programa de 
desenvolvimento do cooperativismo, mas tão-somente marcar o 
dever do Estado em apoiar essa forma associativismo. 

Pela rejeição. 

ES28542-4 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda está parcialmente atendida com a nova redação 
apresentada no Substitutivo no d i spositivo referente a 
desporto . 

Pela aprovação parc ial. 

ES28543-2 ROBERTO ROLLEMBERG 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda 
substitutivo , pelo Relator. 

Pela aprovação . 

ES28544-1 ROBERTO ROLLEMBERG 
********* PARECER ********* 

PMDB 

foi incorporado ao 

PMDB 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES28545-9 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

Pe la aprovação, tal como propõe o i lustre Constituinte. 

ES28546-7 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda estabelece o prazo de dez sessões para a inclu
são, na Ordem do Dia, de matérias, em regime de urgênc i a, de 
iniciativa dos outros Poderes, prevendo ainda que, findo es
se prazo, serão consideradas aprovadas. 

A modificação proposta no parágrafo 2o. do art.96 objetiva, 
segundo seu autor, evitar a paralisação dos trabalhos legis
lativos. 

Entendemos que o dispositivo em questão como está redigido, 
melhor se coaduna com a realidade brasileira. 

Pela rejeição da emenda . 

ES28547-5 ROBERTO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto 
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Inobstan t e o t ema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
dir ecionamento do conjunto . 

Pela rejeição . 

ES28549-1 EDME TAVARES PFL 
******** * PARECER ********* 

O autor da emenda propõe aposentadoria aos 55 anos para 
o trabalhador rura l. 

Não vemos em que o autor se fundamenta , vez que, no cam
po , a média de vida é mais elevada do que a das cidades . 

Pela rejeição. 

ES28550-5 JOSÉ LOURENÇO PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa a supr1m1r o art . 1o . das Disposi
ções transitórias , o qual prevê a concessão de anistia aos a
tingidos por atos de exceção por motivos políticos- ideoló
gicos. 

A an i stia constitui anseio de grande parcela de brasilei
ros ating idos por atos de autoridade. 

A nova Constituição deve dar tratamento justo aos injus
tiçados . 

Pela rejeição. 

ES28551-3 EDME TAVARES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprimora o texto do novo Substitutivo, razão pela 
qual deve ser acolhida. 

E$28552-1 NYDER BARBOSA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Pretende a Emenda modificar o percentual constante do 
2o . do art . 213 . 

Em que pese a Justificativa, não nos convencemos da 
conveniência dessa alteração . 

Pela reje i ção . 

ES28553-0 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o . do artigo: 
212, que estabelece para a prestação de serviços a consumidor 
final 50% do ICMS ao município produtor. 

Entendemos ser procedente a supressão ante as razões 
cons t antes da justif i cação. 

Pela aprovação nos termos do Substitut i vo. 

ES28554-8 NYDER BARBOSA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

No rol das imunidades enumeradas no Art . 203 do Projeto, 
a menção ao patrimônio não é feita , apenas, no 1., que 
trata das autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo 
poder público . A mesma referência é feita na imunidade re
cíproca, do item II, alínea •a • , e , também , com relação a 
todas as entidades relacionadas na alinea "c" do mesmo item . 
Em todos esses casos , doutrina e jurisprudência já assentaram 
o ponto de vista que a i munidade não alcança as aquisições de 
mercadorias ou produ t os sujeitos aos impostos sobre a produ
ção ou a circulação. A restrição específica, proposta na 
Emenda, portanto, é dispensável . 

Pela rejeição. 

ES28555-6 
******** * PARECER 

A Comissão 
pode conv iver 

NYDER BARBOSA PMDB 
********* 
de Sistemati zação adot ou orientação que não 
com os princípios seguidos pela emenda. 
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ES28556-4 MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 
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A emenda propõe mudança total do contido no Título VI do 
Substitutivo. 

Na análise da matéria , verificamos que no mérito , algumas 
sugestões já estão acolh idas e outras não. 

Na sua globalidade, contudo, não apresenta ao nosso enten
dimento , alteração que deva ser atendida, face o Substitutivo 
ser mais conciso e preciso nos seus artigos. 

ES28557-2 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PAR ECER ********* 

O fato de termos indicado à aprovação emendas , ao dis
positivo em pauta, com teor diferente ao da proposta, faz com 
que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda . 

ES28558-1 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do art. 59 . das Disposições Transitórias 
do Substitutivo do Relator por entender que as Constituições 
Brasileiras nunca mencionaram o i nstituto. 

Contudo, se o nosso Substitutivo fez alusão ao instituto 
é exatamente porque pretende extingui-lo . 

ES28559-9 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis, não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo i mpossível. tecnicamente, o seu aproveitamento. 

Pela rejeição. 

ES28560-2 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

O Projeto dá tratamento uniforme a todas as categorias 
de trabalhadores. Temporário ou não , avulso ou não, rural ou 
urbano, a todos são assegurados os direitos enumerados no 
artigo 7o. 

ES28561 - 1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe regular atribuições das Guardas Munici
pais . 

Entendemos que o Art. 194 , i tem V, do Substitutivo já de
fine de forma mais abrangente o assunto . 

Pela reje i ção. 

ES28562-9 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se acrescente mais um parágrafo ao 
art. 213, dispondo que , na forma de lei federal, será 
atribuída participação específica, na arrecadação dos 
tributos incident~s sobre serviços portuários e 
comercialização de combustíveis e lubrificantes, aos 
Municípios onde se localizem instalações portuárias ou 
entrepostos de distribuição de derivados de petróleo . 

Em que pese a Justificação , a matéria se afigura não 
pertinente ao texto constituc ional. 

Pela rejeição. 

ES28563-7 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

Em que pese os argumentos do Constituinte subscritor da 
Emenda, optamos pela manu t enção do texto do Subst it utivo, que 
melhor discip l ina as hipóteses em que haja rsco para as ins
tituições e intranquilldade Social. 

Pela rejeição da Emenda . 
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A emenda propõe introduzir-se previsão de cursos de ha
bilitação e aperfeiçoamento de magistrados, feita antes na 
letra "e " agora suprimida. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES28565-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER *~******* 

A Emenda propõe a unicidade sindical como a me lhor forma 
de assegurar o fortalecimento do sindicalismo pela união dos 
trabalhadores. 

Entretanto, optamos pelo pluralismo , embora com algumas 
concessões às peculiaridades nacionais, como a me l hor forma 
de democratização e autonomia, no campo da organ ização sindi-
cal . · 

Somos pela rejeição . 

ES28566-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

As questões abordadas na Emenda já se encontram bem de
finidas no projeto . 

ES28567-0 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do inciso I do art. 91, por 
considerar seu autor que as Emendas à Constituição não devem 
figurar no processo leg i slativo, em virtude de sua s uperiori
dade hierárquica. 

· Não se pode excluir do processo legislativo as Emendas à 
Constituição, pois há todo um rito para sua tramitação. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES28568-8 EGÍDIO FERREIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo único do 
art. 91, que prevê que le i complementar disporá sobre a téc
nica de elaboração legis lativa, por considerar desnecessário 
esse dispositivo. 

Pela rejeição na forma do Substitutivo. 

ES28569-6 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e 
em essência consider adas pelo Substitut i vo. 

Pela aprovação parc i al. 

ES28570-0 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

As finalidades perseguidas pela Emenda estão, em essên
cia e em parte, contemp l adas no Substitutivo. Pela aprovação 
parcial. 

ES28571-8 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

As finalidades perseguidas pela Emenda estão, em essên
cia e em parte, contempladas no Substitutivo. Pela aprovação 
parcial. 

ES28572-6 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades persegu i das 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contem~lam os interesses social, econômico e po
lítico, a serem inscr itos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 
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As f i nalidades perseguidas pela Emenda estão, em essência 
e em parte , contempladas pelo Substitutivo . 

Pela aprovação parcial. 

ES28574-2 EGÍDIO FERRE I RA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece , 
a Relataria , levando em conta a i nda as r ecomendações de sua 
assessor i a e a opin i ão ma j oritária dos Constitu i nt es que so
bre o assunto também desenvo l veram es tudos t ão det i dos quanto 
ampl os , chega à conclusão de que as finalidades persegu i das 
pela Emenda não .se compa t ibili zam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Subst itutivo , em seus ângulos e aspec t os 
próprios que contemplam os interesses social , econômico e po
lítico , a serem i nscritos na nova Carta. Pela rejeição , na 
f or ma do Subst it utivo . 

ES28575-1 EGÍ DIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

O nosso voto é pe l a manu t enção ina lt erada do texto das 
disposições emendadas . 

Pela rejeição. 

ES28576-9 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspec t os 
próprios que contemplam os interesses social, econômico e po
lítico , a serem inscritos na nova Carta . Pela rejeição , na 
f orma do Subs t itut i vo . 

ES28577 - 7 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

O nosso voto é pela manutenção inalterada do texto das 
disposições emendadas. 

Pela rejeição. 

ES28578-5 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a op i nião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo , em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social, econômico e po
lítico , a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo . 

ES28579-3 EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER *** ***** * 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Re latar ia, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opin i ão majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos , chega à conclusão de que as fina l idades perseguidas 
pela Emenda não se compatibil i zam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os i nteresses social, econômico e po
lítico , a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Subs t itutivo . 

E$28580-7 - EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ******* ** 
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Exam i nando-se a quest ão com a prof undidade que me r ece , 
a Re l ator i a , levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão det idos quanto 
amplos , chega à concl usão de que as fi na l idades persegui das 
pela Emenda não se compat i bilizam por i nt e i ro com a es t rutura 
adotada pelo segundo Subst itutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses soc ial , econômi co e po
lít i co, a serem inscr itos na nova Carta. Pela reje i ção , na 
forma do Substitutivo. 
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