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A Emenda procura aprimorar o texto do art. 145, com va
liosa colaboração , vez que atribui à redação a terminologia 
técnica adequada ao caso. Assim, somos pela aprovação. 

ES34166-9 JOSÉ SERRA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda, em que pese a op1n1ao do ilustre constituinte , 
conflita com o entendimento predominante na Comissão de Sis
tematização . Pela rejeição. 

ES34167-7 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda dar nova redação aos itens II e III do 
art . 195, relativos , respectivamente, às taxas e à contribui
ção de melhoria . 

Quanto à inclusão do vocábulo "atos " no item II do men
cionado artigo, consideramo-la desnecessária , uma vez que 
"exercício", como consta do dispositivo , significa "ato de e
xercer".na e à jurisprudência pertinentes à matéria . 

Já em relação à inserção do termo "divisíveis" no referi
do item II, vale observar que constitui um dos elementos do 
conceito de taxa que tem dificultado e até mesmo impedido a 
aplicação do tributo em casos de serviços públicos específi -
cos efet i vamente prestados aos contr i buintes ou postos a sua 
dispos ição. Ademais , é de se assina lar que a exclusão da di
visibilidade do conceito de taxa não afeta o verdadeiro sen
tindo e alcança desse tributo, nem o desfigura, porquanto as 
suas características essenciais, que o distingue, dos demais 
tributos, continuam integrando, em consonância com a doutrina 
e a jurisprudência, o dispositivo que trata das taxas em nos
so Substitutivo. 

Quanto ao item III do art . 195, entendemos que o vocábu
lo "valorização" não pode ser omitido do conceito do tri bu -t 
o, pois a "valorização" é seu própr io fundamento. Va l e di
zer, não há que se falar em contribuição de melhoria se não 
ocorrer valorização do i móvel . É, portanto, a valorizaação 
que expressa a verdadeira medida do benefício proporc i onado 
ao imóve l pela realização de obra púb l ica. Assim, a substi
tuição do vocábulo "valorização" pelo termo "benefícios " não 
é a solução para os possíveis problemas relativos à aplica
ção do tributo. 

No que concerne aos parâmetros para cálculo e cobrança 
daa contribuição de melhoria, entendemos tratar-se de matéria 
cuja disciplinação deve mais apropriadamente ser objeto de 
norma infracontitucional. 

Pela reejeição . 

ES34168-5 JOSÉ SERRA 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 contr i buição 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 s ituação 
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 me l horia. 

Pela rejeição. 

ES34169-3 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 
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Concordamos com o ilustre Autor da Emenda, no sentido 
de que a redação e parte do conteúdo do art. 202 devem ser 
modificados, 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. 

ES34170-7 JOSÉ SERRA PMDB 
** *** ** ** PARECER **** ***** 

Embora válida a argumentação , o acréscimo proposto pelo au
tor da Emenda , colide com a orientação adotada pelo Substitu
tivo, que no inciso I, do artigo 34 , confere à União, Estados 
e Distrito Federal, leg i slar concorrentemente sobre a matéria 
objeto da propositura . 

ES34171-5 JOSÉ SERRA PMDB 
*** ** **** PARECER **** ***** 

Pela rejeição , po r ·entender que os critérios pormenoriza
dos para a criação de municípios é matéria de lei complemen
tar Estadual e sua criação, de le i Estadual. A carta magna 
deve limitar-se a fixar a forma legal desta providência. 

ES34172-3 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES34173-1 JOSÉ SERRA PMDB 
***** **** PARECER ******* ** 

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. 

ES34174-0 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O tema e a disposição da Emenda recomendam seu acolhimento 
Pela aprovação. 

ES34175-8 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo . 

ES34176-6 JOSÉ SERRA PMDB 
******* ** PARECER ** ** ***** 

Pela prejudicialidade, visto que o Substitutivo optou 
pela supressão do Capítulo VI que tra t a das Regiões de Desen
volvimento, com exceção apenas do artigo 51 , que foi transfe
rido para o artigo 238 . 

ES34177-4 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a solução adotada pelo 
Substitutivo quanto à intervenção nos Municíp ios, está condi
cionada a várias exigências qué impossibilitam o arbítrio e o 
autoritar i smo contra a autonom i a municipal. 

-------------------------------.-----------------------------------------------
ES34178-2 JOSÉ SERRA PMDB 
******* ** PARECER *** ****** 

O tema e a disposição da Emenda recomendam seu acolhimento 
Pela aprovação. 

ES34179-1 JOSÉ SERRA 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. Ta i s qualidades resultam em que a Emenda 
com certeza incorpora ao segundo Substitutivo significativa 
contribuição. Pela aprovação , na forma do Subs t i t ut i vo. 

ES34180-4 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ** ** *** ** 
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Nos termos da sua própria "justificação", visa a Emenda a 
proibir a participação do governo federa l nas despesas com a 
criação de novos Estados. 

A orientação adotada pelo Relator sobre a matér i a não 
permite o acolhimento da Emenda . 

Pela rejeição . 

ES34181-2 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER !******** 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES34182-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos do Subst itutivo. 

ES34183-9 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Consoante dispõe o artigo 8o. do Substitutivo (Di sposi
ções Transitórias) , as l eis decorrentes da nova Cons t it uição 
devem ser elaboradas até o final da atual legislatura . Qual
quer redução desse prazo extremamente curto, ou a amp l iação 
da área de abrangência do dispositivo , importará em insuperá
vel estrangulamento de sua tramitação, anulando os benefícios 

que a norma pretende assegurar em termos de celeridade do 
processo legislativo. 

Pela rejeição . 

ES34184-7 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de norma que poderá se conter na legislação in
fraconstitucional. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES34185-5 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão dos artigos 5 . e 45 . das 
Disposições Transitórias, que dispõem sobre a t r ansferência 
aos Estados e aos Municípios de serviços públicos, com os 
respectivos bens e instalações, dando nova redação ao artigo 
44 que estabelece as condições dessa transferência. 

No que carece à supressão do Art . 5., a proposição não 
merece acolhimento . Quanto à mudança redacional proposta , é 
de ser aproveitada. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES34186-3 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Emenda acolhida integralmente, nos termos do Substi tutivo 
do Relator. 

Pela aprovação. 

ES34187-1 JOSÉ SERRA PMDB 
****•**** PARECER ********* 

Visa a eliminar , do art . 300, a ut i l ização de incent ivos 
fiscais e subsídios para estimular o acolhimento do menor. 

Pela rejeição. 

ES34188-0 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que se acrescente um item I I I ao art. 
213, para aumentar as hipóteses de transferênc i as federais 
oriundas do produto da arrecadação de determinados impostos. 

Acontece que i nobstante os respeitáveis argumentos 
da Justificação o que se pretende regular como nova 
repartição de receitas tribut árias peca por falta de 
supedâneo na compet ência da União , à vista do elenco de 
impostos constant e no ar t . 207. 

Pela prejudicialidade. 

ES34189-8 JOSÉ SERRA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de 
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recursos de impostos 
financeiros adequados 

como meio de assegurar recursos 
à manutenção e desenvolvimen to do 

ensino. 
Pela aprovação parc i al . 

ES34190-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhida parcialmente, quanto ao mérito, nos termos do 
Substitutivo do Relator. Ressalte-se, a propósito, que o or
çamento da Seguridade Social abrangerá também recursos de na
tureza fiscal. 

ES34191-0 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida integralmente, nos t ermos do Substit utivo 
do Relator . 

Pela aprovação. 

ES34192-8 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda propõe nova redação ao "caput " do art. 
265, por entender que ali se estabelece, como base de cálculo 
dos benefícios previdenc iários, o último salário do trabalha
dor. 

Tal não acontece, vez que o referido dispositivo, fala 
em "média dos 36 últimos salários" E, é claro, estes deverão 
ser os salários de contribuição, já que existe um limite para 
a contribuição do segurado. 

ES34193-6 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Aprovada, nos termos do 2o. Substitutivo. 

ES34194-4 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Aprovada, nos termos do parágrafo 10. do artigo 195 do 2o . 
Substitutivo. 

ES34195-2 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Com a redação do parágrafo 1o. do artigo 195 do 2o. Substi
tutivo , cremos haver atendido, em parte, à Emenda do ilustre 
Constituinte. 

ES34196-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Os direitos dos proprietários do solo têm sido respeita
dos em todas as constituições brasileiras . Entretanto, no 
presente Substitutivo, deixamos para a lei ordinária regular 
a forma e valor de sua participação nos resultados das l avras 

Pela rejeição. 

ES34197-9 JOSÉ SERRA 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 completo na técnica Constitucional. 

ES34198-7 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

De fato, o dispositivo sugerido visa a resguardar a sobe
rania nacional, permitindo ao poder público mecanismo adequa
do à proteção dos interesses do País. 

Pela aprovação. 

ES34199-5 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

- 0 exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a altera-
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ção proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto,tor
nando-o mais completo, preciso e consistente . 

ES34200-2 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a alteração 
proposta poderia contribuir para o aperfeiçoamento do proje
to, tornando-o mais completo, preciso e consistente . Entre
tanto entendemos que a matéria melhor ficaria em legis l ação 
infraconstitucional. Pela reje i ção . 

ES34201-1 JOSÉ SERRA 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 ma i s completo , prec i so e consistente. 

ES34202-9 JOSÉ SERRA 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 Substitutivo . 

ES34203-7 JOSÉ SERRA 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. 

ES34204-5 JOSÉ SERRA PMDB 
*** ****** PARECER *** *** *** 

· O exame da Emenda e respecti va justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte , nos levou a concluir que a alteração 
proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornan
do-o mais complexo, prec i so e consistente. 

ES34205-3 JOSÉ SERRA . PMDB 
** ******* PARECER **** ***** 

A Emenda do nobre Constituinte altera a redação do 4o. 
do art . 220 . 

O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substituti
vo , não se coaduna com os princípios que nortearam os Siste
mas de Planos e Orçamento. 

Pela rejeição . 

ES34206-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ** *** **** 

O exame de Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Const i tuinte, nos levou a concluir que a alteração 
proposta contribui para o aperfeiçoamento do projeto, 
tornando-o mais complet o, prec iso e consistente. 

ES34207-0 JOSÉ SERRA PMDB 
****** ** * PARECER ********* 

Pretende o i lustre Constituinte com sua emenda melhorar a 
redação do dispositivo sanando evidente lapso do Projeto ao 
garantir o direito as demais Comissão das Casas legislativas 
de exercer a fiscalização e o acompanhamento dos programas 
setor ias. 

Considerando entretanto emenda apresentada pelo nobre 
Constituin t e Fernando Henrique Cardoso , de no. es 35035-8 , 
relativa ao rnesmo d ispositivo, somos pela aprovação com a 
seguinte redação para o 1o . do art . 221, "Caberá · a uma 
Comissão mista permanente de Senadores e Deputados , alem de 
outras atribuições que lhe forem conferidas nesta 
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Constituição, examinar e emitir formas sobre os projetos 
referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas 
anualmente pelo chefe de Governo, bem como exercer o 
acompanhamento e a fiscali zação orçamentária, em prejuízo da 
atuação das demais Comissão do Congresso Nacional e suas 
casas, criadas de acordo com o art . 90" . 

Pela aprovação parc ia l. 

ES34208-8 JOSÉ SERRA 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, 
tornando-o mais completo, preciso e consistente. 

Pela aprovação. 

ES34209-6 JOSÉ SERRA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte , nos leu a concluir que a alteração 
proposta contribu i para o aperfeiçoamento do Projeto , tornan
do-o ma i s completo, preciso e consistente. 

Assim, somos pela aprovação da emenda nos termos do 
Substitutivo . 

ES34210-0 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte dá nova redação ao 1o . 
do art. 220. 

O conteúdo da emenda, em confronto com outras emendas 
não se harmoniza e nem coincide com a opinião dos membros 
desta Comissão. 

pela rejeição. 

ES34211-8 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda alterar a redação dos dispositivos 
constantes do artigo 216 do Substitutivo. 

Entendemos que deve ser corrigido o erro constante do 
inciso III, para que a remissão seja aos artigos 211, 212 e 
213. 

ES34212-6 

Pelo acolhimento parcial da emenda, nesta parte . 
Pela aprovação parcial. 

JOSÉ SERRA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

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 completo , preciso e consistente. 

Assim, somos pela aprovação conforme redação do Substi -
tutivo . 

ES34213-4 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do 
item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos ponderáveis 
motivos constantes da Justificação. 

Embora não possamos acolhê-la na íntegra, porque 
adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9 , é de ser 
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da 
proposição estará contida na nova redação dada àquele 
dispositivo . 

Pela aprovação parcial . 

ES34214-2 JOSÉ SERRA PMDB 
******* ~ * PARECER ********* 

A inserção ao item II do art. 210 do Substitutivo ao Pro
jeto de Constituição da expressão "situados em seu territó
rio" e a correspondente supressão do 3o. do mesmo artigo 
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não se ajustam ao en t end i mento predom i nante na Comissão de 
Sistemati zação. 

Deve s er r ej e i tada . 

ES34215-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame, ao lado de outras se i s , querem que 
seja incluída um parágrafo no art. 209 , r eferente 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 comerciali zação , 
configure hipót ese de inc i dência dos do i s i mpostos . 

Jus ti ficam os au t ores das emendas que r e in t egra-se ao 
texto consti t uc ional o dispositivo, de forma aperfeiçoada ; 
que limi t ando-se a exclusão do IPI às operações que destinem 
mercadorias a i ndustrialização ou comercialização, 
permitir-se-á uma equalização da carga do imposto, a nível do 
consumidor final; que é absolutamente indispensável a 
inclusão do preceito, pois consagra regra hoje vigente e que 
possui efeitos red i str i butivos em favor dos Estados menos 
industriali zados; 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 ser i a regível pelo Código Tributável Nacional. 
Além d i sso poderia ser s i ntetizada . 

Na nova versão do Projeto , a Comissão de Sistematização 
está acolhendo integralmente a letra proposta. 

Pela aprovação . 

ES34216-9 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

As duas Emendas apenas desejam acrescentar os casos de 
estorno de IPI , ao lado dos de manutenção, relativamente a 
exportações, para outro Estado e para o exter ior, de serv i ços 
e de mercadorias, no que concerne ao ICMS 
(art. 209 , 9o., VI) . 

Justifica a inclusão para dar maior flexibilidade para 
que sej am defin i das políticas de es t ímulo às exportações , sem 
que comprometa excessivamente os erários estaduais, 
exigindo-se o estorno no caso de produtos cuja conjuntura 
de mercado internacional permita a incidência parcial do ônus 
fiscal. 

O parágrafo em questão já contém demasiada expl i citação , 
para um texto constitucional. 

Pela rejeição . 

ES34217-7 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

As duas emendas inclusas querem alterar a redação do 
item II do 9o . , do art . 209, para introduzir, na fixação do 
local das operações sujeitas ao ICM "para efeito de sua 
cobrança e definição do estabelecimento responsável" . 

Justificam que a lei não pode determinar onde deve 
realizar-se o fa t o que dá origem ao imposto e que li mita-se , 
para fins de cobrança , a convencionar o local , para efeitos 
tr i butários . 

Procede inteiramente a crítica e a sugestão. 

ES34218-S JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda i nclusa , ao lado de outras , propõe a supressão 
do item I do 9o. do art. 209, que atribui à lei 
complementar, quanto ao ICM, "indicar outras categorias de 
contribuintes além daqueles nele mencionadas" . 

Just i ficam as emendas que o Substitutivo supr1m1u a 
indicação dos contr i buintes do ICM no art . 209-III ; que, 
po i s, não cabe mais a ressalva para outras categorias ; que o 
d i spos i tivo é redundante . 

A crítica procede. Na nova versão do Projeto, todavia , a 
Comissão de Si stemat ização está ajustando o texto para 
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"definir seus contribuintes", alcançando, pois, quaisquer 
espécies na lei complementar refe rente ao ICM . 

ES34219-3 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PAREC ER ********* 

13 emendas apensas , subscritas por 37 Constituintes, re 
ivindicam a supressão da le t ra "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 . Justif i cam que 
s e ria uma abusiva prot eção para os donos de ônibus; que a 
isenção é inadmissíve l, imoral e prejudic i al ao interesse pú
blico, pois o transporte de passage i ros é a t ividade altamente 
lucrativa e monopoli zada pela in i c i ativa privada ; que a isen
ção, fruto do "lobby" de emp r esas de ônibus , representa um 
rude golpe nas finanças dos•Estados e Munic í pios ; que a imu
nidade representa um custo elevado para os Estados e Mun i cí
pi os , que têm de arca r com o ônus da infraestrutura para os 
transportes urbanos; que a matéria _é predominante interesse 
da administração local ; que compete ao Governo do Mun icípio 
ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fi
xando- lhes a t arifa , não havendo lógica em proibir a cobrança 
do imposto ; que não haverá tributação excess i va, po i s quem 
decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se jus t ifi
ca a preocupação do legislador const i tuinte com o custo dos 
transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos 
Estados, pois já é prática consagrada atribu i r-se isenção aos 
transportes urbanos de passageiros de baixa renda ; que a imu 
nidade ampla atinge taxis , onibus exe,cutivo, transportes es
colares e outras formas el i tistas . 
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência 
contestada. 

Pe la aprovação . 

ES34220-7 JOSÉ SERRA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A inclusa emenda deseja ampliar a imunidade do ICMS quan 
to às operações para o exterior , acrescentando aos produtos 
i ndustrializados 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 . 

ES34221-5 JOSÉ SERRA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A inclusa emenda, ao lado de outras, quer supr imir 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 
l i taria a cobrança do imposto por ocasião do .desembaraço adu
aneiro, como vem sendo fe i to há anos . Novi versão do Proj eto 
aco l he a pret ensão . 

Pela aprovação . 

ES34222-3 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A inclusa emenda deseja estabelecer que seja do Pres i den
te da Repúbl i ca ou de no mínimo um terço dos membros do Sena
do a resolução que pretenda estabelecer alíquotas referentes 
ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de ser 
ViÇOS. 

A comissão de Sistematização está acolhendo a proposta 
para o 5. somente. 

ES34223-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer introduz ir a especificação de que 
o quorum do Senado para estabelecer alíquotas do ICMS seja 
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"no mínimo " de do i s terços de seus membros, quando o Projeto 
de Constituição só refere dois terços . 

Data venia, o esclarecimento de que os dois terços devam 
ser o mínimo é desnecessário , especialmente em texto constitu 
c iona l. Ao ser exigido qualquer "quorum", está subentendido 
que é o míni mo. O que poderi a ser el imi nado é a explicitação 
de que seja uma resolução , espécie de ato reguláve l em regi
mento interno. 

ES34224-0 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda é fundamental para regulamentar o processo or
çamentário no primeiro ano de vigência da Constituição. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES34225-8 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida integralmente , nos termos do Substituti
vo do Relator . 

Pe l a aprovação. 

ES34226-6 JOSÉ SERRA 
********* PARECER ********* 

A nosso ver , procedeu 
expendidos pelo nobre autor da 

Pela rejeição. 

ES34227-4 JOSÉ SERRA 
********* PARECER ********* 

inteiratamente 
proposição . 

os 

PMDB 

argumentos 

PMDB 

A emenda propõe nova redação para o parágrafo 2. do Art. 
261, pois, da forma como está, destina aos Estados, Distrito 
Federal, Territórios e Municípios todos os recursos federais 
dest i nados á saúde. Altera ainda "orçamento da seguridade" 
ra "orçamento da União" que é mais abrangente. 

Tendo em vista a supressão do 2 . do Art. 261 pelo rela
tor no seu novo substitutivo , fica prejudicada a análise da 
emenda. 

Pela prejudicialidade. 

ES34228-2 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda é, a nosso ver, desnecessá
ria, eis que o Projeto da Seguridade Social não implica qual
quer restrição ou ameaça á preservação dos sistemas previden
ciários dos Estados e Municípios. 

Pela rejeição . 

ES34229-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda fo i aco lh ida, no mérito, nos 
termos do Substitutivo do Relator. 

Pela aprovação parcial . 

ES34230-4 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES3423 1-2 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Tendo em vista as opin i ões manifestadas a respeito do 
dispositivo em questão , resolvemos suprimi-lo do texto do 
Substitutivo. 

Pela rejeição da emenda, nos termos do Substitutivo. 

ES34232-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda refere-se ás atribuições do Presidente 
da República, delineadas no art . 115, que compõe a Seção II 
do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente 
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sobre as alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emen
da, porquanto mantemos no Substitutivo o regime parlamenta
r i sta, com as competências e atribuições que foram objeto de 
análise e aprovação das lideranças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES34233-9 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte, o 
acréscimo sugerido é desnecessário , por redundante. 

Pela rejeição . 

ES34234-7 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A alteração sugerida na Emenda contribui, sem dúvida, 
para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Somos pela sua 
acolhida, exceto no que tange ao emprego da expressão 
"situação idêntica": preferimos, ai, o uso dos termos 
"situação equivalente". 

Pela Aprovação Parcial. 

ES34235-5 MICHEL TEMER PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição pretende inserir dispositivo que autoriza 
aos Chefes dos Executivos da União e dos Estados relatar ou 
extinguir cargos e funções, assegurando a disponibilidade re
munerada proporcional aos servidores atingidos , bem como a 
readaptação, remoção e transferência. 

As medidas sugeridas podem ser aplicadas, independente
mente de autorização constitucional, cabendo à lei infracons
titucional a sua disciplinação. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES34236-3 MARCONDES GADELHA PFL 
********* PARECER ********* 

De autoria do Senador Marcondes Gadelha, a Emenda em exa
me trata da edição de Lei Complementar que disporá sobre a 
implantação do Parlamentarismo no Brasil, que se inaugurará 
com a nomeação do Primeiro-Ministro, até 15 de março de 1989 . 
A segunda parte da Emenda se refere à vinculação do candidato 
à Presidência com o ideário do Parlamentarismo, por compro
mi sso firmado, e do eleito, mediante juramento. 

Por não corresponder ao pensamento predominante da Comis
são, somos por sua rejeição. 

ES34237-1 MARCONDES GADELHA PFL 
********* PARECER ********* 

A sugestão foi acatada integralmente no caput do primei
ro artigo do capítulb da Ciência e Tecnologia , ressalvada a 
redação do relator. 

Pela aprovação. 

ES34238-0 MARCONDES GADELHA PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria sugerida consta de dispositivo do título III, 
capítulo II sendo, portanto, prejudicada. 

Pela prejudicialidade . 

ES34239-8 MARCONDES GADELHA PFL 
********* PARECER ********* . 

A emenda aditiva que é proposta, embora fundada em jus
tificação da mais louvável, não encontra guarida na perspec
tiva do tratamento da matéria contida no Projeto Substituti
vo, sendo, portanto , tecnicamente impossível seu aproveita
mento . 

Pela rejeição. 

ES34240-1 MARCONDES GADELHA PFL 
********* PARECER ********* 
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Propõe, o Constituinte Senador Marcondes Gadelha , a ins
tituição, por quinze anos, de uma Zona de Preferê ncia Fi scal, 
abrangendo os Estados que compõem a região geográf ica do Nor 
deste. Tal Zona de Preferência gozaria de regime fisca l favo
recido, inclusive isenções do pagamento dos encargos soc1a1s 
relativos à contribuição da previdência social. Em Jus ti fica
ção exaustiva e fundament ada em est a t ísticas que demonstram, 
à saciedade , o desn í ve l das diversas r egiões do Pa is , em des
favor do Nordeste , o em i nente Const i t uinte constata com pe
sar a fa l ênc i a de todos os programas e políticas at é aqui a
dotados, para reverter a s i tuação. E s ubl inha: "Ou os esfor
ços foram insuficientes ou a receita i nadequada", arrematan
do: "0 que tem faltado é o instrumento adequado, como o agora 
propost o" . 

Em que pese a procedência dos a r gumentos deduz i dos pelo 
pleclaro Senador , quanto à situação daquela important e parce
la do ter ritório naciona l , seja-nos permitido consider a r que 
a trans f ormação de todo o Nordeste em uma zona fisca l privi
legiada, como proposto, levaria ao desequilíbrio das dema i s 
reg i ões do País. "Data venia", o presente projeto i nova em 
relação às desigualdades regionais , propondo, "passim" , pro
v i dências no sentido de enfrentá-las e, muito possivel mente , 
vencê- l as. 

Pela rejeição. 

ES34241-0 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER **** ** *** 

A presente Emenda, de autor i a dos Constituintes Boni fácio 
Andrada, Cid Carvalho e Israel Pinheiro, trata da i mpl antação 
de um Parlamentarismo ou transição, dentro de 90 dias após a 
promulgação da Constituição , sem interferência da Câmara Fe
deral . Somente a partir de 1989 é que o nome do Pri me iro-Mi
nistro seria submetido àquela Casa Leg i slativa . O Par l amenta
rismo, de fato somente se implantaria com a posse do novo 
Pres i dente da República eleito em 15 de novembro de 1990 . 

Pela rejeição . 

ES34242-8 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PA RECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator. 

ES34243-6 LUIZ SALOMÃO PDT 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda acrescentar ao item III do art. 207 do 
SUBSTITUT IVO do Re l ator (Projeto de Constituição) as pala 
vras "e patrimônio", a saber: Art. 207 ... III- r enda, pro
ventos de · qualquer natureza e pat rimônio" . 

Cont udo , esta Emenda cont rar i a o sistema t r ibut á r io a -
dotado pelos Constitu i ntes , que vem s i do mantido desde o in í 
cio dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti 
cas . 

Pela rejeição. 

ES34244-4 AMAURY MULLER PDT 
********* PARECER ********* 

Dadas as peculiaridades ine rent es ao transpor t e i nt ermo
dal, mister se f az encaminhar os d i spos i tivos que normat i zam 
o seu funcionamento, a uma legislação ordinária que, contem
plando todas as modalidades de transporte, proceda à perfeita 
ordenação da política de transportes do País. 

Pela rejeição . 

ES34245- 2 AMAURY MULLER PDT 
*** ****** PARECER ********* 

Trat a- se de proposi ção que visa à extensão da anistia 
prevista no art. 1o. do Título das Di s posições Trans i t ór ias . 

A abrangência do dispositivo cont i do no Subst it utivo é 
suficiente para compensar e reparar os danos sofridos por 
grande número de brasile i ros atingidos pelo regime autoritá
rio. 

Pela rejeição. 
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ES34246-1 LUIZ SALOMÃO 
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Pr etende a Emenda modif i ca r a redação da letra "c" do 
item I do art . 213 do atual Substit utivo, pelos ponderáve is 
motivos constantes da Justificação . 

Embora não possamos acolhê-la na íntegra , porque 
adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser 
considerada parc ialmente aprovada, já que a idéia da 
proposição estará contida na nova redação dada àquele 
dispositivo . 

Pe la aprovação parcial. 

ES34247-9 DOMINGOS LEONELLI PMDB 
**** *** ** PARECER ********* 

A emenda visa acrescentar um artigo ao Capítulo dos Di
re it os Políticos possibilitando a uma maioria de ele i tores a 
dest i tuição dos mandatários de cargo e l etivo que não estejam 
exercendo suas funções a contento . A tese não é nova , porém, 
não tem sido bem recebida, pela ma ioria dos constituintes. 
Entendemos que a melhor maneira de julgar um político é na 
eleição subsequente, os mandatos são em geral de curta dura
ção (a méd i a é de quatro anos) não se justificando, assim, a 
implementação da medida alvitrada. 

ES34248-7 DOMINGOS LEONELLI PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao 55 do Art. 6o. para torná-lo mais conciso . 
A proposta é incompatível com o espírito do Substitutivo , 

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

Pela rejeição . 

ES34249-5 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT 
********* 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 . 

ES34250-9 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta de inelegibilidade por parentesco apresen
tada pelo autor com a inclusão do Presidente da República,es
tá de acordo com o estatuído no Substituto . 

ES34251 - 7 AMAURY MULLER PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda proposta , apesar do mérito contido, não aprimo
ra o texto constitucional. 

Pela re j e i ção . 

ES34252-5 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte e outros determina a 
exclusão da "le i de diretrizes orçamentários" e dá nova 
redação ao art. 220 . 

O disposi ti vo proposto pelo Autor da emenda não se 
harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos 
e Orçamento do Subs t i tuti vo . 

Cremos que o orçamento compreendendo dois períodos 
financeiros, sendo uma para o exercício seguinte e o segundo 
o or çamento proposto para o per íodo subsequente , seria a 
reedição do orçamento, plurianual de investimento o 
curt í ssimo prazo. Tal prát ica mostrou que além de ser 
ajustado anualmente, os princ í pios básicos não f oram 
alcançados, o que leva a crer que o Texto apresentado segue 
uma sistemática , cujos princípios são coerentes . 

Pela r e jeição 
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ES34253-3 AMAURY MULLER PDT 
** ******* PARECER *** ****** 

Dadas as peculiaridades inerentes ao transporte intermo
dal, mister se faz encaminhar os dispositivos que normatizam 
o seu funcionamento , a uma legislação ordinária que , contem
plando todas as modalidades de transporte, proceda à perfeita 
ordenação da política de transportes do País. 

Pela rejeição. 

ES34254-1 LUIZ SALOMÃO PDT 
***** **** PARECER ********* 

Quer a emenda incluir impos t o sobre o patrimônio, 
ampliando o imposto de renda. 

O sistema tributár io proposto não contempla a incidência 
de imposto sobr~ o pat rimônio. 

ES34255-0 

Não há como acolher a emenda. 
Pela rejeição . 

CÉSAR MAIA 
**** *** ** PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte suprime o 
224. 

PDT 

1o . do artigo 

Entendemos que o conteúdo do deva constar explici-
tamente no Texto Constitucional pela relevância do assunto . 

Pela rejeição . 

ES34256-8 CÉSAR MAIA PDT 
****** *** 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. Just i ficam que 
seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a 
isenção é inadmissível, imoral e prejudicial ao interesse pú
bl i co, pois o transporte de passage i ros é atividade altamente 
lucrativa e monopolizada pela iniciat i va privada; que a isen
ção, fruto do "lobby" 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 Municí
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 po l íticos; 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. 

ES34257-6 LUIZ SALOMÃO PDT 
******* ** PARECER ** ** ***** 

Esta Emenda pretende incluir na competência da União 
inst i tuir imposto sobre "herança e doação, de quaisquer 
bens ou direitos, cujas alíquotas serão progressivas", para 
tanto incluindo item ao art . 207 do SUBSTITUTIVO do Relator 
(Projeto de Constituição) . 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tri -
butário nacional atualmente adotado pelos Constituintes . 

Pela rejeição. 
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A Comissão de Sistemati zação adota orientação que não po
de conv iver com os rumos preconizados pela emenda . 

Pe la rejeição. 

ES34259-2 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Alterações de denominação provocadas por qualquer outro 
tipo de normatização devem sujeitar-se à terminologia encon -
trada na Constituição, lei maior. Se o texto constituc i onal 
consagrar o termo "salário m,nimo", como nos parece mais 
apropriado, a legislação ordinária não poderá conferir-lhe 
outro conteúdo que o de expressão . 

Pela r e jeição . 

ES34260-6 CÉLIO DE CASTRO PMDB 
** ****** * PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo . Pelo contrário , contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição . 

ES34261-4 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER *** ****** 

A emenda pretende adicionar ao Cap,tulo I do T,tulo II 
dispositivo que ampare a mãe solteira e que dê aos cidadãos o 
direito de requerer ao Ministério Público a fiscalização de 
órgãos públicos ou privados de atendimento a menores. 

Não podemos concordar .com tal proposta já que, no nosso 
entender, é matéria de lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES34262-2 OTTOMAR PINTO 
***** **** PARECER ********* 

Pela aprovação, com outra numeração. 

ES34263-1 MARLUCE PINTO 
*** ***** * PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PTB 

PTB 

A emenda inclu i dispositivos que deverão ser objeto de 
lei ordinária , pelo que somos pela rejeição da mesma, manten
do a redação mais abrangente do Substitutivo. 

ES34264- 9 JOSÉ LINS PFL 
*** ****** PARECER ********* 

O dispositivo citado trata de matéria fundamental dentro 
do cap,tulo de Ciência e Tecnologia . O conceito estabelecido 
para empresa nacional é complementado com os conceitos no ar
tigo que o proponente pretende suprimir . No parágrafo único 
do artigo em exame foram suprimidas as expressões "transfe
rir" e "variar" , para melhor adequação à realidade. 

Pela rejeição . 

ES34265-7 JOSÉ LINS PFL 
***** **** PARECER *** *** *** 

O parágrafo 2o. do art. 226 do Substitut i vo 
busca proteger a produção nacionalem setores es -
tratégicos, dificultando a entrada, em território 
bras i leiro , de produtos simi lares estrangeiros . Tarifas e 
quotas são os instrumentos mais utilizados com esse propós i
to . Uma vez garantida proteção contra concorrência externa, 
não há nenhuma razão , em princ,p i o, que justifique benef,cios 
adic ionais a um setor industrial, a nível doméstico , apenas 
pelo fato de constituir ele um setor nascente. 

Benef,cios adicionais desse tipo só se justificam se a 
sociedade entender que tal setor é estratégico para o desen 
volvimento nacional; caso contrário, a sobr evivência do setor 
deve ser garantida pelas condições de mercado. 

Pela rejeição . 
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ES34266-5 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

A redação do art. 232 conforme a Emenda apresentada não 
atende à defesa e ao controle dos int eresses nacionais no 
tratamento das ativ idades a que se refere ao artigo, pelo que 
somos pela rejeição da Emenda . 

ES34267-3 PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor imprimir nova redação ao artigo 13 e pa 
rágrafos. 

A emenda segue a linha geral do Capítulo dos Direitos Po 
1 ít icos. 

As alterações propostas são em parte aceitáveis. 
No entanto, somos pela redação que o Substitutivo deu 

aos referidos dispositivos, que se encontram redigidos em con 
formidade com a técnica legislativa recomendada. 

Pela aprovação parc ial. 

ES34268- 1 ULDURICO PI NTO PMDB 
********* PARECER ******•** 

Não existem razões de convenc i mento no que tange à 
necessidade de unificação dos atuais regimes públicos como 
meta indispensável à construção do Sistema de Seguridade 
Social. Por esse motivo , optamos por excluir essa di retriz, 
em face da história instit ucional da Previdência Soc ia l em 
nosso país. Isto não significa que tal meta não possa vir a 
ser empreendida no futuro; o que não encontra antagonismo em 
nenhuma disposição do Substitutivo do Relator . 

Pela rejeição. 

ES34269-0 EDUARDO JORGE 
********* PARECER ********* 

Acolhida parcialmente no mérito , acrescentando-se 
aspectos de descentralização, comando un 1co e controle 
pulação como diretrizes para a organ ização do sistema 
de saúde . 

Pela aprovação . 

ES34270-3 EDUARDO JORGE 
********* PARECER ********* 

PT 

os 
da pc

único 

PT 

A emenda contém disposição no sentido de remeter à lei 
ordinária a incumbência de determinar o comportamento dos re
cursos do PIS com o Seguro-Desemprego. 

Como uma das prestações da Seguridade Social , o seguro
desemprego deverá ser financiado por todas as fontes já pre
vistas no texto do projeto e, inclusive, por outras mais que 
f orem instituídas em lei. 

Assim, o comprometimento era perseguido parece-nos dis
pensável e até desaconselhável. 

Pela rejeição. 

ES34271-1 EDUARDO JORGE PT 
********* PARECER ********* 

O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor 
da emenda promoveria verdadeira s angria nos cofres da 
Previdência Soc ial , 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. 

ES34272-0 EDUARDO JORGE 
********* PARECER ********* 

O autor do projeto propõe a supressão dos limites 
e 53 anos de idade para concessão da aposentadoria por 
de serviço. 

PT 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 

ES34273-8 ULDURICO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

O teor da emenda é interessante e revela o cuidado do 
autor com o aprimoramento dos mecan ismos operaciona is do 
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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. 

ES34274-6 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

O Princípio da redução das desigualdades regionais e so
ciais, constante do texto do Substitutivo, é suficientemente 
amplo e incorpora , necessariamente, entre outros aspectos, o 
relativo às desigualdades sanitárias . Assim sendo, torna-se 
desnecessária a explicitação pretendida pela Emenda . 

Pela rejeição. 

ES34275-4 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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 ordinár i a, e poderá ser 
retomada em etapa ulterior do processo de elaboração 
legislativa das bases do novo sistema de proteção social. 

Pela rejeição . 

ES34276-2 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Piso de um salário mínimo para os benefícios .previden
ciários. 

ES34277-1 

A matéria já consta do projeto . 
Pela prejudic i alidade. 

ABIGAIL FEITOSA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Acolhida parcialmente, sendo o texto registrado como pa
rágrafo 2o. do art . 226. 

Pela aprovação . 

ES34278-9 ABIGAIL FEITOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda trata de matéria de natureza regulamentar e, 
portanto, a ser disciplinada em léi. Vale acentuar que as 
"CIPAS", instituídas no ordenamento da Consolidação das Leis 
do Trabalho, têm cumprido com grande eficiência as tarefas 
de orientação , prevenção e fiscalização dos riscos e serv iços 
relativos à saúde, higiene e segurança do trabalho . 

Pela rejeição. 

ES34279-7 ABIGAIL FEITOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação para o art . 263, itemizando 
as competências do Sistema único de Saúde . 

O relator adotou a redação proposta na Emenda, com peque
nas alterações. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo . 

ES34280-1 ABIGAIL FEITOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

O relator considera que o texto original do Substitutivo 
expressa melhor em objetividade o conteúdo que se pretende 
resguardar . Pela rejeição . 

ES34281-9 ABIGAIL FEITOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A diretriz referente a "uniformidade 8 equivalência" tem 
por escopo romper com a tradicional desigualdade de tratamen
to em detrimento destes últimos . Já no que concerne a "sele
tividade e distributividade", trata-se de critérios que ,i nte-
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grados à filosofia do sistema de Seguridade , prop1c1arão a 
superação do enfoque cont ratualista (comutativo) que sempre 
preponderou no campo previ denciário. Como se vê, o primeiro 
par de conce i tos se aplica exc l usivamente à clivagem urba
no-rural , enquanto o segundo projeta-se por todo o sis t ema. 

ES34282-7 ULDURICO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Optamos por não especificar fontes de financ i amento da 
Seguridade Social quando não houver precisas indicações 
técnicas a respaldar tal decisão. De acordo com dispositivo 
inscr i to no capítulo pertinente , é atribuída à l e i ordinária 
a compet ência para instituir novas fontes de financiamento, 
sempre que necessário à manutenção ou expansão do sistema. 

Pela rejeição. 

ES34283-5 ABIGAIL FEITOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emendaem apreço é considerada rejeitada , pois propõe pro
fundas e radica i s modificações na postura f i losófica que nor
teia o Art. 262 . 

ES34284-3 ABIGAIL FEITOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A diretriz referente a "uniformidade e equivalência dos 
benefícios e serviços" tem por finalidade romper com a tradi
cional desigualdade de tratamento dispensado aos segurados 
urbanos e rurais, em detrimento destes últimos . A proposta de 
estender a diretriz aos empregados dométicos e donas-de-casa 
invade, ao nosso ver, esfera normativa tipicamente regulamen 
tar , eis que somente a nível de programas operacionais podem
se definir critérios de participação para categorias profis
sionais específicas . 

Pela rejeição. 

ES34285-1 EDUARDO JORGE PT 
********* PARECER ** ** ***** 

A pretensão do autor é complexa e de difícil execução na 
atual conjuntura econômica brasileira . 

Pela rejeição . 

ES34286-0 FLORICENO PAIXÃO PDT 
** ******* PARECER ***** **** 

A Emenda propugna pela participação dos trabalhadores na 
administração dos órgãos públicos e empr esas concessionárias 
de serviços públicos. 

Defende, ainda , a admin i stração tripartite em enti
dades de formação ou orientação profissional, dir i gi da aos 
trabalhadores . 

Em nosso Substitut ivo optamos por afastar esse tipo de 
participação e de administração como uma forma não adequada . 
A população e , dentro dela, os trabalhadores, todos têm meca
nismos de representação ao seu dispor, no regime democrático , 
inclusive os representantes eleitos para o Poder Legislativo . 

Pelos mecanismos de representação é que se deve exercer 
uma efetiva fiscalização. Mas os órgãos , muitos deles de a
centuado caráter técnico , devem ter administrações tanto 
quanto possível tecnicamente capacitadas. 

Somos pela rejeição . 

ES34287-8 AUGUSTO CARVALHO PCB 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda sob exame , subscrita por express i vo grupo 
de ilustres constituintes , a alterar o "caput" do artigo 7o. 
do Subst1tutivo . 

A esse respeito , consideramos: 
a) o título do cap í tu l o já indica tratar-se dos direitos 

sociais aqueles que o artigo 7o. garante aos trabalhadores , 
não sendo nec.ess-ária, a nosso ver , a repetição da qualifica
ção no seu "caput" ; 
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b) o t ermo trabalhadores engloba urbanos e rurais , o que 
torna desnecessária a explicitação proposta ; e 

c ) tampouco parece-nos necessário mencionar que os di
re i tos dos trabalhadores não l i stados no art i go também vi
sam á me lhor i a de sua condição social. 

Por essas razões, nosso parecer é pela rejeição da emen-
da. 

ES34288-6 EDM I LSON VALENTI M PC DO B 
********* PARECER ********* 

Consideramos com base nas ponderações dos i lustres 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 ges t an t e , por ser fundamental para a repro
dução da soc i edade , 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. 

ES34289-4 BONIFÁC IO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

E534290-8 GENEBALDO CORREIA 
********* PARECER ** ******* 

A matéria constante da Emenda não é de ser levada 
tendo em vista o princípio da vitalicidade conferido 
Constituições aos juízes togados . 

Pela rejeição , nos termos do Substitutivo . 

E534291-6 GENEBALDO CORREIA 
********* PARECER ******** * 

PMDB 

em conta 
pelas 

PMDB 

A presente ·emenda propõe que a União, os Es t ados e o 
Distrito Federal destinem , no mínimo , seis por cento de sua 
receita tributária ao custe io dos serviços judiciários. Não 
nos parece necessária tal previsão. 

Pela rejeição. 

ES34292-4 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ** ** *** ** 

Pretende incluir, no art. 19 do Substitutivo do Relator , 
um inciso VII que se ref ira à ação civil pública . Não consi -
deramos necessária a inclusão, que é matéria processual, não 
diretamente vinculada à cidadania. 

Pela rejeição. 

ES34293-2 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Dá nova redação ao art . 24 do Substitutivo do Relator, 
que , a nosso ver, não parece aconselhável, vez que i ntroduz a 
ação popular como meio de se apurar a responsabilidade crimi
nal de autores de crimes contra a administração pública . 

Pela rejeição. 

ES34294- 1 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em foco,d i recionada equivocadamente ao parágra
fo 47 do art . 6o., que trata do direito de peticionar aos Po
deres Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder, tem como verdadeiro alvo o art. 24, que 
especificamente dispõe sobre ação popular. 

Em que pese o equívoco , e diferenças de redação do art. 
24, em t ermos objet ivos l1á har~onia entre o dispositivo e a 
emenda, que por isso é t i da como parcialmente aprovada. 
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Emenda sobre o caráter extensível dos direitos anotados no 
art . 6o . 

A proposta já consta do 57 do art . 6o. 
Pela rej eição. 

ES34296-7 GENEBALDO · CORREIA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A emenda pretende incluir um parágrafo ao art . 6o. do 
Substitutivo , prevendo a impossibilidade de emenda à Const i
tuição na hipótese que menciona. 

O art . 92 do Substitutivo já prevê a hipótese , numa re
dação muito mais abrangente que a pretendida pela emenda. 

Pela prejudicialidade. 

ES34297-S GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende excluir do parágrafo So. do art . 6o . 
do Substitutivo o seguinte: 

" ... Sendo formas de discriminação, entre outras, subes
timar, estereotipar ou degradar por pertencer a grupos étni-
cos ou de cor , por palavras, imagens ou representações ou 
qualquer meio de comunicação. 

Concordamos com a emenda. 
Pela aprovação na forma do Substitutivo . 

ES34298-3 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe seja acrescentado ao caput do art. 6o. 
do substitutivo a seguinte expressão: " .. . do trabalho, a 
saüde e á educação"". 

Não concordamos com a proposta, já que não se coaduma 
com a diretr iz firmada para a elaboração do substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES34299-1 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justificar a 
retirada do termo "saüde" 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. 

ES34300-9 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda não pode ser acolhida, pois teria repercussão 
em esfera ético-social estranha ao escopo da Seguridade 
Social . Trata-se de matéria que deverá ser apreciada em 
processo legislativo ordinário, pois demanda um tratamento 
específico. 

Pela rejeição. 

ES34301-7 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

Pleiteia o autor da Emenda a supressão de dispositivo 
que dá competência exclusiva ao Congresso Nacional de dispor 
sobre a supervisão, pelo Leg i slativo , dos sistemas de proces
samento automático de dados mantidos ou utilizados pela 
União, inclusive a administração indireta . 

Acolhendo a sugestão, somos pela supressão da matéria 
incluída . 

ES34302-S OTTOMAR PINTO 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias 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 

PTB 

tendên
desde o 
Temát i-
finan-
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ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzi r o "def icit" 
público . 

ES34303-3 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

Emenda mandando supr i mir o parágrafo 46 do art. 6o . . 
A proposta enxerga o assunto do ponto de vista da estru

tura da administração pública; o Substit utivo o trata tomando 
como referencial o cidadão. 

Pela rejeição. 

ES34304-1 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda altera o parágrafo 3o. do artigo 218 e os ar
tigos 224 e 243 , e supri me o artigo 256 do Projeto de Consti
tuição da Comissão de Sistemati zação . 

Quanto ao parágrafo 3o. do artigo 218, a proposta contém 
aspectos que contr i buem para o efetivo aprimoramento do Pro
jeto que nos coube relatar. 

Na parte relat i va ao orçamento, art. 224, a inclusão da 
expressão "dos Territórios", no texto do Substitutivo atende 
de forma implícita , os objetivos da Emenda, vez que os Terri
tórios estão vinculados ao Ministér io do Interior, parte in
tegrante da União. 

No que concerne ao art. 243, propõe a Emenda a inclusão 
dos Territórios como agentes a quem compete desenvolver o tu
rismo. Tratando-se de verdadeiras autarquias territoriais 
vinculadas à União, o aditamento resulta desnecessário. Em 
síntese , somos pela aprovação parcial da proposição , tendo em 
vista, a i nda , que se justifica a supressão do art. 256 do 
Substitutivo que, na realidade, reproduz o 10. do art. 255. 

ES34305-0 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe alteração redacional no art. 304 . Opta
mos pela manutenção do d ispositivo, na forma como está redi
gido no Anteprojeto do Relator da Com i ssão de Sistemati zação, 
por considerarmos mais c laro e preciso no que se refere ao 
atendimento do objetivo de defesa dos direitos e interesses 
das populações indígenas . 

Pela rejeição. 

ES34306-8 MARLUCE PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela r ejeição . 

ES34307-6 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda proposta constribui para o aperfeiçoamento do 
texto constituciona l . 

Pela sua aprovação parcia l . 

ES34308-4 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

A inclusão do 3. resulta desnecessário , pois a condiçã 
o de autoridade suprema do Presidente da República diante das 
Forças Armadas já o quali fi ca como diretor da polí t i ca de 
guerra e da escolha dos Comandantes - Chefes. 

Pela rej e ição . 

ES34309-2 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende, em síntese, inserir os Territórios 
no mesmo nível que os Estados e o Distrito Federal , para 
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 Rel ator, à vista dos argumentos expendidos, convenceu-
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se da justeza e da necessidade de se preservar essa tradicio
nal equiparação no Fundo de Participação dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios. 

Pe l a aprovação parcial. 

ES34310-6 AUGUSTO CARVALHO PCB 
*** ****** PARECER ********* 

Motivos de força maior, independentes da vontade 
do empregador, podem exigir que ; temporariamente, haja a re
dução do salário, até como forma de garantia do emprego. O 
nosso direito positivo já consagra a hipótese que, nas cir
cunstâncias de sua aplicação, não fere o direito adquir i do. 

Para que uma questão de tanta relevância fique 
protegida do arbítrio, consideramos essencial que e l a possa 
ser disciplinada em lei , em convenção ou em acordo co let ivo . 

---------------------------------------------------J---------------------------
ES34311-4 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda propõe nova redação ao ?rtigo 10, do 
substitutivo, onde competirá também aos trabalhadores decidir 
sobre a providência e garantia asseguradoras da continuidade 
dos serviços essenciais à comunidade. A Emenda merece apro
veitamento, de acordo com os parâmetros que traçamos ao exer
cício do direito de greve, na Emenda ES22141-8 . 

Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES34312-2 EDMILSON VALENTIM PC DO B 
********* PARECER ********* 

Não faz sentido proibir , simplesmente, o trabalho em ati
vidades insalubres ou perigosas. Inúmeros produtos,. indispen
sáveis à continuidade da vida social dele derivam . E 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 negociação coletiva. 

ES34313-1 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

Consideramos que o texto constitucional deve assegurar , 
ao trabalhador, salário mínimo que satisfaça suas necessida
des básicas e as de sua família. 

O rol das necessidades consideradas bástcas temde a 
crescer, a par do desenvolvimento sócio-econômico do país. 
Por essa· razão, somos de opinião que uma definição deve ser 
deixada à lei ordinária. Tampouco parece-nos necessário fazer 
constar do texto a exigência do salário mínimo não para todo 
o território nacional. O país chegou a essa situação após de
morada evolução e nada faz prever a necessidade ou conveniên
cia de deferencíação futura. 

ES34314-9 VASCO ALVES 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 perfil. 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade . A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir ativ i dades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bí- l a, 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. 
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ES34314- 9 VASCO ALVES 

PÁG: 1933 
16/ 10/ 87 
15:52 :30 

PMDB 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação, remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normat izada com ma is propriedade, em seus ma i s va
riados aspectos . 

ES34315-7 ABIGAIL FEITOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Não faz sentido proibir, simplesmente, o trabalho em ati
vidades insalubres ou perigosas . Inúmeros produtos , , indispen
sáve i s à continuidade da vida social dele de rivam . E justo , 
cont udo , assegurar na Carta Magna o direito à percepção de 
remuneração adicional que compense o risco do trabalhador. 
Cabe lembra r que essa é a ga r antia mínima a todos assegurada. 
Garant i as adicionais necessárias em cada caso espec í fico , de
vem ser objeto , a nosso ver , de negociação coletiva. 

ES34316-5 VASCO ALVES PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Revisão de valor de benefícios já concedidos pela previ
dência socia l. 

Assunto delicad í ssimo, vez que dependente das disponibi
lidades financeiras da Previdência Social . 

Pela rejeição. 

ES34317-3 EDMILSON VALENTIM PC DO B 
** ******* PARECER ***** **** 

O inciso XV do artigo 7o . objetiva assegurar ao traba
lhador o direito às férias remuneradas integralmente. Este é 
o princípio que se deseja estabelecer através da presente 
norma constitucional. Quanto aos seus detalhes, cabe à lei 
ordinária regulamentar. Desse modo, entendemos que seja in
viável a fixação de sua duração ou seu pagamento em dobro, na 
Constituição. A razão é simples : não cabe à lei maior ir além 
do reconhecimento do direito. Além disso , nada impede que a 
lei ordinár i a ou os instrumentos resultantes das negociações 
entre patrão e empregados venham conceder remuneração maior 
que a prevista no texto constitucional. 

ES34318-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Considerando que a Sistematização adotada pelo Relator 
está de acordo com a boa técnica legislativa , não vemos razão 
superior para acolher a sugestão contida na emenda. 

Pela prejudicialidade . 

ES34319-0 EDMILSON VALENTIM PC DO B 
**** ***** PARECER ********* 

Embor a o Projeto não mencione quem caberá prestar esse 
t i po de assistência, nenhum impedimento ocorre que as em
presas privadas e órgãos públicos assumam , como dever, a pres
tação desse benefício, pelo que consideramos rejeitada a pre
sente Emenda. 

ES34320-3 EDUARDO JORGE PT 
********* PARECER ** ******* 

A emenda é aditiva de um parágrafo ao Art . 263, garantin
do aos trabalhadores a participação na fiscalização dos ambi
entes de trabalho e na gestão dos serviços de saúde e segu
rança do trabalho. 

Apesar de considerar-se bastante pertinente a preocupação 
dos autores da emenda , a mat é ria não pode ser considerada de 
natureza const i tuc ional, da forma como está. 

Quando é garan ti da a par t icipação da comunidade em todos 
os níveis de prestação de serviços de saúde , em parte a emen
da é atendida . 

Pela rejeição . 

ES34321-1 EDUARDO JORGE PT 
********* PARECER ********* 

O projeto, através do princ í pio da irredutibilidade dos 
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ES34321-1 EDUARDO JORGE 

benefícios , já atende ao pretendido pela emenda. 
Pela rejeição . 

ES34322-0 AUGUSTO CARVALHO 
********* PARECER ********* 

PT 

PCB 

PÁG: 1934 
16/10/87 
15:52:30 

O projeto da Comissão de Sistematização supr1m1u o item 
relativo à ajuda à manutenção de dependentes. 

Como esse item v i nha sendo mantido no texto citado os 
projetos e substitutivos apresentados desde a fase das subco
missões , consideramos válida a proposta ora examinada. 

Pela aprovação. 

ES34323-8 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Class i ficação, como crimes inafiançáveis , dos atos que 
atentarem contra preceitos e atos normativos relativos à saú
de e à segurança do trabalho . 

Matér ia de legislação ordinária. 
Pela rejeição. 

ES34324-6 GENEBALDO CORREIA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

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

Pela rejeição . 

ES34325-4 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a introdução de dispositivo que faculte 
a permanência no serviço para aquelas que completam 70 anos 
de idade, desde que exame médico ateste a higidez da pessoa. 

O fundamento da proposta é a ocorrência de casos em que 
o serv idor ainda quer permanecer no trabalho, sentido-se ca
paz para tanto . 

Poder-se-ia argumentar com o contrário, isto é, a maio
ria de servidores que aguardam a oportunidade de aposentado
ria, talvez até desejando que esta fosse compulsória em idade 

·menor do que 70 anos . 
Há consenso sobre a necessidade de fixar uma idade limi

te, quando não fosse por outras razões , simplismente para dar 
oportunidade de descanso aos mais velhos de renovação dos 
quadros. 

Sempre a pessoa poderá continuar em alguma atividade, se 
quiser, para evitar a ociosidade e a decadência . 

Além disso, a abrir-se uma exceção , não há porque fixar 
em mais 5 anos o novo limite. Temos, entre nós casos de ido
sos em plena atividade com mais de 80 anos de i dade. 

Somos pela rejeição. 

ES34326-2 GENEBALDO CORREIA. PMDB 
********* PARECER ********* 

Cuida a emenda de alteração do parágrafo 25, artigo 6o .. 
A redação proposta pelo Autor não aperfeiçoa o Projeto. Ade
mais , a proteção alvitrada pelo Autor será alcançada através 
da redação do Projeto . 

Pela rejeição. 

ES34327-1 GE EBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Com i ssão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES34328-9 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Procedente em parte . 

PÁG : 1935 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

O destaque para a função dos Advogados merece acolhimen-
to . 

Quanto à inclusão do povo como fonte da justiça é questão 
controvertida . 

Pela aprovação parcial nos termos que ao relator parece
rem apropriados. 

ES34330-1 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Diminui a i ndependência dos magistrados de car reira . 
Pela rejeição. 

ES34331-9 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES34332-7 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Constituição, como Lei Maior, não deve descer a deta
lhes e questões de menor monta, como o nome de logradouros 
públicos, matéria afeta a simples atos de Prefeituras Municí
pais . 

ES34333-5 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o Autor da Emenda, que o parecer prev1o sobre 
as contas que o Prefeito deve prestar anualmente tenha apenas 
sentido técnico de legitimidade . Argumenta também , que o con
trole destas contas devem ser mantidos pela população local. 
Os legítimos representantes da população são os vereadores. 
Daí a exigência para sua aprovação do "quorum" mínimo de dois 
terços dos seus membros. 

Pela rejeição. 

ES34334-3 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES34335-1 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende suprimir a parte final do parágrafo 
2o . do art. 6o. do Substitutivo. 

Com efeito , a redação proposta, pela sua objetividade e 
concisão , aprimora o texto, pelo que deve ser acolhida, ape
nas mantido o verbo no tempo presente . 

Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES34336-0 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda abrange dois dispositivos. 
O primeiro, refere-se à inviolabilidade do domicílio, já 

consagrada no Substitutivo. 
O segundo , assegura o direito a todos de obterem certi

dões para a defesa de seus direitos. 
O tratamento a ambos foi dado adequadamente pelo Substi

tutivo. 
Pela rejeição. 

ES34337-8 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 7o. do artigo 
6o. do Substitutivo. 

A redação final dada ao referido Substitutivo revela-se 
mais objetiva e precisa, em termos de texto constitucional. 

Pela rejeição. 
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ES34338-6 GE NEBALDO CORREIA 
********* PARECER ********* 

PÁG : 1936 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

Pe la re j eição , tendo em vista que a r edação adotada pelo 
Subst i tutivo con t empla de forma mais apropriada a questão . 

ES34339-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pelo não acolhimento , tendo em vista que a matéria encon
t ra-se implícita no texto do Substitutivo (art . 8o. das Dis
posições Trans i tórias ) . 

Pe la rejeição, nos ter mos do Substitutivo . 

ES34340-8 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O preceito constante da Emenda encontra-se implícito no 
ar t . 8o. das Dispos i ções Transitór ias, art. 10 do novo Subs
titutivo . 

Pela rejeição, nos termos do Substitu t ivo . 

ES34341 - 6 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* 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 pr edomi
nante na Comisão de Sistemati zação . Todavia, há acordo em 
reintroduzir o imposto sobre serviços e em restringir o âm -
bito de incidência do Imposto de Venda a Varejo. 

Pela aprovação parcial. 

ES34342-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES34343-2 ADEMIR ANDRADE PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda tem um duplo objetivo : alterar o artigo 61 do 
Substitutivo e acrescentar novo dispositivo ás Disposições 
Transitórias, ambos di spondo sobre a remuneração máxima e mí
nima do servidor públ i co civil ou militar . Tendo acolhido ou
tras Emendas com o mesmo propósito , mas com redação diversa, 
deverá o Substitutivo contemplar norma limitadora da remune
ração ou dos proventos do servidor público, inclusive deter
minante da redução desses ganhos , sem a ressalva dos direitos 
adquiridos. 

ES34344- 1 ADEMIR ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

O art . 113 do Substitutivo trata do mandato do Presiden
te da República. A alteração preconizada pela Emenda, conquan 
to devidamente just i ficada, constituiu matéria polêmica, ob
jeto de estudos e def i nida adequadamente , de acordo com a o
pinião majoritár i a dos membros da Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES34345-9 ADEMIR ANDRADE PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda visa a alterar a redação de disposição normativa 
do Substitutivo, obje_t ivando o seu aprimoramento . 

Contudo , deve ser rejeitada por não corresponder ao en
tendimento predominante na Comissão de Sistemati zação. 

ES34346-7 ADEMIR ANDRADE PMDB 
***** **** 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 . 
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********* PARECER ********* 

PÁG: 1937 
16/ 10/ 87 
15 :52 :30 

PMDB 

A Emenda objetiva retirar da alçada do Congresso Nacional 
o confisco de bens de quem tenha enr i quecido ilicitamente à 
cus t a do patrimônio público ou no exercício de cargo ou de 
função pública. 

Pelo não acolh i mento. 

ES34348-3 ADEMIR ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

O cont eúdo da present e Emenda efet i vamente aprimora o 
texto do substi t utivo, da í nosso parecer pela sua aprovação. 

ES34349·-1 ADEMIR ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. O teor da emenda é matéria de legislação 
ord i nária . 

ES34350-5 ADEMIR ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos de opinião que a desapropriação de imóveis rurais 
para fins de reforma agrária deve ser centralizada na esfera 
do Governo Federal, que é mais i sento a pressões da pol í tica 
local . 

Assim, somos pela rejeição da Emenda . 

ES34351-3 ADEMIR ANDRADE PMDB 
******* ** PARECER ***** **** 

Somos de opinião que as ações de desapropriação devem 
ser centralizadas na esfera do Governo Federal, que é mais 
isento a pressões políticas locais. 

Assim, somos pela rejeição da Emenda. 

ES34352-1 ADEMIR ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda acrescenta artigo às Disposições Transitórias. 
A vinculação de recursos orçamentários a fundos, programas 

e despesas não é recomendável sua inclusão no texto constitu
cional. 

Pela rejeição . 

ES34353-0 ADEMIR ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 conf i rmaram 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 procu
ramos atender, em parte, às finalidades perseguidas pela pro
posição. 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES34354-8 ADEMIR ANDRADE PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Após os dev i dos estudos , somos pelo não acolhimen t o da 
proposição . 

Rejeitada , nos termos do Substitutivo. 
-------------------------------------------------------------------------------

ES34355-6 ADEMIR ANDRADE PMDB 
***** *** * PARECER ** *** ** ** 

Somos de opinião que a reforma agrar1a deve ser centra-
lizada na esfera do Governo Federal, que é mais isento a 
pressões políticas locais. 

Assim , somos pe l a reje i ção da Emenda . 

ES34356- 4 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

A duração diár i a do traba l ho não superior a 8 (o i to) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas. 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
mát i cas , seja pela suas justif i cações , seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demonst rou ser a matér i a mais 
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adequada à legislação ordinária. 

PÁG: 1938 
16/10/87 
15:52:30 

PMDB 

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 s ign ifi
cativa a esse respeito, entre paises desenvolvidos ou não. 

Na verdade , quando avaliamos nossa j ornada 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, pe lo de
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse púb l ico 
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 matar .flexibilidade,discipli-
nar essa controversa questão, optamos por manter apenas 
a limitação de duração diária de trabalho em 8 (oito) horas, 
no máximo . 

ES34357-2 FLORICENO PAIXÃO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a inserção de var1as matérias . 
Quanto à substituição processual dos trabalhadores pelos 

sindicatos, em questões judiciais ou administrativas, é maté
ria que aproveitamos no Substitutivo . 

As comissões por locais de trabalho poderão ser objeto de 
convenções coletivas de trabalho. 

A proteção à atividade dos dirigentes sindicais é garan
tida na Constituição pela declaração geral de reconhecimento 
da liberdade sindical e pode ser detalhada em lei . 

O acesso dos dirigentes sindicais aos locais de trabalho 
também deverá ser obtido em acordos sindicais . 

Pela aprovação, nos termos do Subst i tutivo. 

ES34358-1 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A nosso ver, a proibição do serviço extraordinário perde 
sua eficácia quando ressalvados casos, não definidos , de 
emergência ou força maior. Consideramos preferível explicitar 
que o serviço extraordinário poderá efetuar-se quando previs
to em convenção coletiva, ou seja, cabe a empregadores e em
pregados decidir da oportunidade ou necessidade do trabalho 
extraordinário. Da mesma forma, julgamos conveniente determi
nar no texto constitucional apenas a remuneração superior por 
esse tipo de trabalho . O montante do acréscimo deve , também, 
em nossa opinião, surgir do confronto das posições dos grupos 
diretamente interessados . Poderá, dependendo do caso, ser su
perior ou não ao dobro proposto pelo autor. 

ES34359-9 FLORICENO PAIXÃO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe administração tripartite nas entidades 
de formação ou orientação profissional. 

Sobre a matéria já nos pronunciamos no parecer à 
Emenda ES29017-7, ao qual nos reportamos. 

Pela rejeição. 
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ES34360-2 GERALDO CAMPOS 
********* PARECER ********* 

PDT 

PÁG: 1939 
16/10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

É uma das características da norma constitucional a ou
torga genérica do direito . Desse modo, deve a Constituição 
assegurar salário de trabalho noturno superior ao diurno. Seu 
montante ou a duração de hora noturna e qualquer outra defi
nição operacional são, segundo o nosso entendimento, objeto 
de legislação ordinária. 

ES34361-1 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque não se trata de matéria 
constitucional. Cabe melhor sua regulamentação pela legisla
ção ordinária . 

Pela rejeição . 

ES34362-9 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

O art . 89 trata das Reuniões do Congresso Nacional, bem 
assim, de cada uma das Casas que o compõem . A presente Emenda 

introduz alteração no referido dispositivo que não se coadu
na com a opinião majoritá r ia da Comissão de Sistematização . 
Pelo não acolhimento . 

ES34363-7 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de evidente erro material na remissão feita . Não 
é caso, assim, de suprimir-se o dispositivo mas, tão somente , 
de corrigi-lo, o que faremos no Substitutivo a ser elaborado. 

ES34364-5 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

. Data vênia, a questão das garantias àqueles que têm função 
judicante é matéria tipicamente constitucional. 

O que se deve evitar é que, como acontece em certo Tribu
nal de Contas, funcionários do Executivo substituam os Conse
lheiros, numa engenhosa operação, em que o preposto do fisca
lizado é quem lhe fiscaliza as contas, ainda que eventualmen
te. 

Pela rejeição da emenda. 

ES34365-3 VIRGILDÁSIO DE SENNA 
********* 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 . 

ES34366-1 VIRGILDÁSIO DE SENNA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

da Repú
do Títu
às alte
em vista 
posição 

. PMDB 

O art. 105 do Substitutivo já contempla a matéria preco
nizada pelo ilustre Autor . 

Pela prejudicialidade. 

ES34367-0 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

O caráter permanente ao exercício de todos os cargos de 
Ministro do TCU é idéia que não encontrou receptividade junto 
à maioria dos membros da Comissão. 

Pela rejeição. 

ES34368-8 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

O art . 87 trata das exceções aos casos de perda do manda
to de Deputado ou Senador. A presente Emenda introduz altera
ção que vai de encontro à opinião da maioria dos membros da 
Comissão de Sistematização. Pela não acolhimento. 
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ES34369-6 VIRGILDÁSIO DE SENNA 
********* PARECER ****** *** 

PÁG: 1940 
16/ 10/ 87 
15:52 :30 

PMDB 

PMDB 

Pel a prejudicialidade, em decorrênc i a da supressão do 
dispositivo do texto do projeto de Constituição. 

ES34370-0 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização . Pela re
jeição . 

ES34371-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto do art . 80 
do Substitutivo, o acréscimo preterido pelos nobres Constitu
intes compatibilizao que vem disposto nos artigos 224 e 139 
do texto constitucional . 

Assim, pela sua aprovação. 

ES34372-6 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

Aprovado parcialmente nos termos do artigo 192 do 2o . Subs
titutivo . 

ES34373-4 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

A figura do •marajá" tem seus dias contados por força do art. 
61. 
Entendemos ser descabida ao texto Constitucional a fixação do 
montante máximo que poderá perceber o servidor público. Tra
ta-se de matéria pertinente à legislação ordinária. 
A norma Constitucional e assim o fez o artigo 61 deve estabe
lecer apenas o princípio sobre a maior e menor remuneração . 

ES34374-2 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

A redação , pouco diferenciada da presente Emenda, dada ao 
2o., do art. 231, redundará em resultados semelhantes ao 

pretendido pelo seu Autor . 
Pela aprovação parcial. 

ES34375-1 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princ1p1os seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES34376-9 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* 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. Esse texto final incorpora parte da su
gestão aqui oferecida, sem , no entanto adotar a íntegra da 
redação proposta, razão porque é acatada parcialmente no mé
rito. 

ES34377-7 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda ob j etiva suprimir o inci so XXIII, do artigo 7o. 
do projeto. 

Nos pa í ses desenvolv i dos os traba l hadores part i c i pam 
efetivamente do resultado do processo produtivo . 

A par t icipação dos t rabalhadores nos lucros das empre 
sas , ocorrem normalmente quando os ef eitos 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 -
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Diante desses fatos , nada mais justo , de que os traba -
lhadores participem efetivamente também dos resultados 
superavitários da empresa, aliás fator decorrente da harmoni
osa relação capital e trabalho. 

ES34378- 5 

Optamos. pela forma do texto do Substitutivo . 
Pela rejeição. 

FRANCISCO DORNELLES 
**** ***** PARECER ********* 

PFL 

Caberá ao legislador, regulamentando o disposto no inci 
so I do artigo 7o ., configurar as hipóteses de "proteção con
tra a des ped i da i mo t i vada ", entre as quais , obviamente , não 
está exclu í da a fórmula t radicional da indenização pecuniá
r i a. Preferimos , por isso, manter o dispositivo tal como está 
no Substituti vo, que dá maior flex ibilidade e autonomia à lei 
ordinária . 

ES34379-3 FRANCISCO AMARAL 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. 

ES34380-7 FRANCISCO AMARAL 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. 

ES34381 - 5 FRANCISCO AMARAL PMDB 
****** *** PARECER **** **** * 

Dentre as limitações ao poder de emendar a Constituição , 
contida no Substitutivo, o autor pretende suprimir a parte 
re l ativa ao Sistema Parlamentar de governo . Deve ser rejeita
da , conforme entendimento predominante na Comissão de Siste
matização. 

ES34382-3 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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. Manifestamo-nos negativamente 
sobre as alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emen
da , porquanto mantemos no Substitutivo 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 forma do Substitutivo . 

ES34383-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda tem por escopo a supressão de disposição norma
tiva do Substitutivo , por entendê-la conflitante com o s i ste
ma presidencialista de governo. 

Coerente com a opção do seu Autor, pe lo presidencialis
mo , a Emenda conflita com a decisão da Comissão de Sistemati
zação, ao adotar o parlamentarismo , ante o que deve ser re
jeitada. 

ES34384-0 FRANC ISCO AMARAL 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda contribui para 
Substi t utivo. Somos pela aprovação 
por redação mais sintética. 

Pela aprovação parcial. 

PMDB 

o aperfeiçoamento do 
parcial. por termos optado 
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PMDB 

Propõe a Emenda a supressão do artigo 3o . das Disposi
ções Transitórias que assegura aos magistrados, professores 
da rede oficial e da rede particular de ensino, que perderam 
o cargo por f orça da EC-7 / 77 , o direito de averbar todas as 
vantagens do cargo de magistério no de juiz ou v i ce-versa . 

A medida proposta não corresponde à orien t ação adotada 
pelo Rela t or. 

Pela rejeição. 

ES34386-6 FRANCISCO AMA RAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Os artigos 52 e 53 da Le i Orgânica da Magistratura Nacio
nal estabelecm ampla defesa para o magistrado acusado . Cons 
titui manifesto engano a afirmativa de que o Conselho Nacio
nal da Magistratura tenha condenado, sem defesa, um único 
magistrado . 

Pela rejeição. 

ES34387-4 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda em questão objetiva a inc l usão de d i spositivo 
que concede anistia até dez faltas ao serviço por servidor 
público . 

Trata-se, evidentemente , de providência que não se coa
duna com a estrutura de um texto constitucional. 

Pela rejeição da . Emenda. 

ES34388-2 FRANCISCO AMARAL PMDB 
** ****** * PARECER ** ** ** ** * 

Propõe, o ilustre Constituinte, a anistia, até o valor 
de Cz$10.000,00, de todas as dívidas ativas, excluídas do va
lor original multas e correção monetária. 

A matéria, a nosso ver, dever ia ser objeto de disciplina 
infracons ti tucional. 

Pela rejeição . . 

ES34389-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
***** ** ** PARECER ***** **** 

A prorrogação de mandatos , como sugerida na Emenda , não se 
amolda ao princípio de isonom i a que se almeja deva ser a tô
nica da nova Carta. 

Pelo não acolhimento . 

ES34390-4 FRANCISCO AMARAL PMDB 
*** **** ** PARECER ***** **** 

Somen t e às Assembléia Legislativas dos Estados está sendo 
conf erido o poder constituinte, mesmo porque não se cogita no 
Substitutivo de um Federalismo de dois graus, continuando os 
Mun i cípios apenas com autonomia po l ítica e administrativa 
(governo próprio) para a realização de suas finalidades lo
cais. Assim , pouco importa se a Câmara de Vereadores é recém 
-ele i ta ou não para exercitar a competência que lhe está sen
do deferida pelo parágrafo único do art . 4o. 

Pelo não acolhimento. 

ES34391-2 FRANCISCO AMARAL PMDB 
****** *** PARECER **** ***** 

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

Pela rejeição. 

ES34392-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Basta ler com mínima atenção o Título v, Da Organ i za
ção dos Poderes e Sistema de Governo, para constatar-se que a 
emenda proposta não passaria de mera decla r ação retórica . As 
exceções previstas são tantas que seriam praticamente a re
gra. Vão desde ao fato de o Pr i meiro-Ministro ter de ser Con
gressista à presença dos l í deres parlamen t ares no Conselho de 
Estado, órgão do Executivo , 
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Pela rejeição . 

ES34393-9 FRANCISCO AMARAL 
********* PARECER ********* 

PÁG: 1943 
16/ 10/ 87 
15:52 :30 

PMDB 

PMDB 

Não nos parece se r necessário est abelecer uma obri gato
riedade para a adoção de um proced t ment o que resu l a de dever 
legal, espec i almente quando a norma se dirije a ent i dade de 
direito público. 

ES34394-7 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da Emenda entende que, em situações excepcionais , 
por acúmulo de serviços event uais, é aceitável a cont r atação 
de pessoal temporár i o, para suprir a f a l ta de servi dores . Por 
isso, propôs a inclusão de norma de exceção às do art. 63, do 
Substitut ivo, autorizadora de contratação pelo prazo de dois 
anos , ao término do qua l o cont rato estará rescind i do , proi
bi da qua l quer concessão que sign i fiq ue vinculação do contrato 
ao serviço público permanente . 

A nosso ver esta norma de exceção é justamente a válvula 
de escape para as admi ssões irregu l ares e não funcionar ão as 
cautelas propostas, por mais categór ica que sejam . 

Além disso , o serviço público , como é notório, está com 
excesso de pessoal, que pode ser utilizado nas hi póteses 
aventadas na Emenda. 

Pela rejeição. 

ES34395-5 FRANCISCO AMARAL PMDB 
***** ** ** PARECER ********* 

A mat éri a de que trata a Emenda, pela sua sign i f i cativa 
importância, foi deslocada , no Substi t utivo que apresent amos, 
das disposições Trans i tórias para o Capítulo VII do Título 
II , atendemos, assim , ao preconizado pelo seu ilustre Autor . 

ES34396-3 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

O disposto no art.63, parágrafo un1co t r az em seu bojo uma 
rigidez necessária para o bom andamento da admin i stração pú
blica que tem ótimos prof issionais e precisam ser va lori za
dos. A prática , atualmente, vem colocando-os sempre em se
gundo plano disperdiçando-se assim uma mão-de-obra compe
tente . 

ES34397-1 FRANCISCO AMARAL 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PMDB 

A emenda propõe que a legislação ord i nária cu i de dos impe
dimentos e garantias ao exercício das atividades do Mi nisté
rio Público . 

Entretanto, convém que a Carta Magna d~fina as garant ias e 
também as vedações . 

Pela rejeição. 

ES34398- 0 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A pretenção do nobre Constituint e já est á plenamente a tendi 
da no texto do Projeto. 

ES34399-8 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pe l a rejeição , tendo em vista que o disposto no texto do 
Substitut ivo atende melhor à discipli na da matéria . 

ES34400- 5 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

O artigo 58 não objetiva fazer qualquer discriminação odiosa. 
Apenas visa moralizar o serviço público. Ela não priva nin
guém do direito ao traba l ho . Assim como para determ inadas 
funções proíbe-se o acesso para quem não tem curso super ior , 
da mesma f orma proíbe-se para o cônjuge e o parente at é se-
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gundo grau de qualque r autoridade. 

ES34401 - 3 FRANCISCO AMARAL 
********* PARECER ********* 

PÁG: 1944 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

PMDB 

A aprovação da Emenda supress i va ao dispositivo objet i 
vado torne prejudicada a presente Emenda . 

ES34402-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
**** ***** PARECER ** ******* 

Pretende a Emenda acrescen t ar dispositivo visando a con
cessão de aposentadoria aos servidores com pelo menos 15 anos 
de serviço , com proventos proporcionais. 

A medida constitui exceção não recomendável no momento , 
além de constitu i r matéria suscetível de ser veiculada, com 
idêntica eficácia , por lei ordinária. 

Pela rejeição . 

ES34403-0 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES34404-8 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda proposta limita à época da apresentação do pro
grama de governo a moção de censura . 

Pela rejeição. 

ES34405-6 VICTOR FACCIONI PDS 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar - se ao enten
dimento predominante na Comissão de Si stematização. Pela re
jeição . 

ES34406-4 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda visa a ampliar o prazo para a eleição , pela Câ
ma r a Federal , do Chefe de Governo. 

O prazo deve ser reduzido , para evitar a permanência, por 
muito tempo, do Governo que não gozar da confiança da Câma

ra. 
Pela rejeição. 

ES34407 - 2 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ** ******* 

A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto do item IX, 
do artigo 77, do Substitutivo, dando ao Primeiro-Ministro 
ma i s responsabilidades no que diz respeito a administração de 
empresas , autarquias e fundações . . 

Assim , somos pelo seu acolhimento, na forma do Substitu
tivo. 

ES34408-1 VICTOR FACCIONI PDS 
** **** *** PARECER ** ******* 

A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente 
dà República, delineadas no art . 115, que compõe a Seção II 
do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente 
sobre as alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emen
da , porquanto mantemos no Substitutivo 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 Substitutivo. 

ES34409-9 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende o nobre autor da Emenda introduzir alteração no 
Capítulo III do Título V, que trata da Organi zação dos Pode
res e Sistema de Governo. 

Trata- se de matéria polêmica e que foi objeto de discussão 
e definida, adequadamente, no novo Substitutivo , levando-se 
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em conta todas as sugestões oferecidas e a opinião majoritá
ria dos membros da Comissão de S ist ematização. 

Pela rejeição , nos termos do Subst i tutivo . 

ES34410-2 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda introduz uma inovação no texto do art. 4o. e seu 
parágrafo único do Substitutivo, ou seja, conferindo às As
sembléia Legislativa e às Câmara de Vereadores poderes para 
livremente disporem sobre o Sistema de Governo. O assunto en
contra-se em estudos e debates no âmb i to da Comissão de Sis
tematização, todavia , a proposta não nos par ece conven iente. 

Pelo não acolhimento. 

ES34411-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER *** **** ** 

A Emenda contribui para o aprimoramento do Substitutivo . 
Aprovada. 

ES34412-9 JOSÉ SERRA PMDB 
** ***** ** PARECER **** ***** 

A Emenda pretende impedir que lei complementar possa in 
dicar os termos em que se fará a avaliação dos incentivos 
fiscais, ao mesmo tempo em que manda adotar esquema especial 
para o caso do ICM, cuja revisão, esta sim, se daria conforme 
dispusesse lei complementar. Também pretende estender a ava
liação mesmo às isenções e benefícios sob condições e a pra-
zo certo. . 

É evidente a contradição. Não se justifica que o imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços se
guisse sistemática a ser regulada em lei complementar, en
quanto as isenções e benefícios sobre os demais impostos fi
cassem sem qualquer parâmetro para a respectiva avaliação . 

Quanto às isenções e benefícios por prazo determinado, 
há que levar-se em conta os direitos adquiridos do contribu
inte. Se este foi levado a efetuar pesados investimentos por
que a lei, em contraprestação, lhe acenava com favores fis
cais , é evidente que estes não podem ser retirados de um mo
mento para outro . Portanto, a ressalva desse tipo de isenção 
e incentivo é uma necessidade jurídica . 

O remédio para os abusos referidos na justificação da E
menda estaria no discernimento dos legisladores, vez que não 
me parece lícito julgá-los capazes da fraude de que fala . o 
autor da mesma . 

Pela reje i ção. 

ES34413-7 JOSÉ SERRA PMDB 
******** * PARECER ****** *** 

A inclusa emenda pretende as seguintes alterações concer
nentes aos impostos estaduais: melhorar a redação para o im
posto sobre transmissão de bens ou direitos, por doação ou 
causa mortis (Art. 209 , II); incluir os serviços iniciados no 
exterior , ao lado das operações com mercadorias , na incidên
cia do ICMS (Art. 209, III ); e substituir "produtos" por 
"mercadorias" na prevista lei complementar para regular o 
ICMS (art . 209, 9o., V). 

A emenda realmente aperfeiçoa o texto, embora ainda pu
desse suprimir o reportamento à progressiv i dade , porque inó
cua sem quantificação. 

Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização 
reitera a redação anterior, i gualando, todavia, os serviços 
com as mercadorias quanto ao início da operação no exterior. 

ES34414-5 JOSÉ SERRA PMDB 
**** **** * PARECER **** ***** 

A emenda apensa quer que a imunidade prometida do ITR, a 
pequenas glebas -rurais definíveis em le1 estadual, seja con
dicionada à exploração pelo proprietário, só ou com a famí
lia , desde que não possua outro imóvel. Recorda que a cláusu
la existe nas Constituições anteriores e v i sa a evitar abu-
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PMDB 

Nova versão do Projeto introduz o requisito ple it ado. 
Pe l a aprovação. 

ES34415-3 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

As 7 emendas inclusas querem al t erar a redação do 3o. 
do art. 209, referente à incidênc i a 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 domi ciliado no exterior . 

A falha demonstra que talvez fosse mais adequado transfe
rir à le i complementar, ou ao Código Tributário Naciona l , a 
def in ição do Estado a que competirá o imposto nas d iversas 
situações possíveis. 

As emendas realmente aperfeiçoam o texto do Projeto, me
recendo acolhimento se o assunto for mantido no Projeto. 

Pela aprovação . 

ES34416-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer alterar a redação do 4o . do 
art. 209 do Projeto de Constituição , referente ao ICMS, adi
tando no fim "e a isenção acarretará anulação do imposto pago 
nas operações ou prestações anteriores ", complementando are
gra constante do Projeto : "A isenção ou não-incidência , salvo 
determinação de le i em contrário, não implicará crédito de 
imposto para compensação daquele devido nas operações · ou 
prestações seguintes." 

Justifica que deve acrescentar-se a obrigatoriedade de 
estorno do imposto antes pago, pela mesma razão pe l a qual é 
vedado o crédito quando a operação anter ior gozava de isen
ção ou não estava suje it a ao tr i buto. A especificidade do as
sunto bem evidencia que deveria ser transferido ao Código 
Tributário Nacional a regência do assunto. 

Porém, quando a oper ação anter ior não foi objeto de tri
butação, não cabe mesmo crédito. Quanto ao estorno de impos
to antes pago, o respect i vo contribuinte provavelmente igno
rará se a operação subsequente será ou não tributada. 

A Comissão de Sistemátização está acrescentando o reco
nhecimento da anulação do crédito do imposto, relativo às o
perações anteriores. 

Aprovada parcialmente. 

ES34417-0 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inc l usa emenda pr etende reduzir aos minerais a competên 
cia do Senado para fixar alíquotas do ICMS nas operações in
tra-estaduais, excluindo a energia elétrica, o petró leo e os 
combustíveis líqu i dos e gasosos dele derivados (art. 209, 

5 . I I). 
Justifica que a exclusão propost a da energia elétr ica e 

do petróleo tem em vis t a permitir ma i or flexibilidade na fixa 
ção de alíquotas para esses dois produtos. 

Nova versão do Projet o acolhe a pretensão , deixando ape
nas os minerais . 

cS34418-8 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a dar nova redação ao art . 26 do Substitutivo do 
Relator. A redação proposta parece-nos aceitável em grande 
parte . 

Pel a aprovação parci al . 

ES34419-6 JOSÉ SERRA PMDB 
****~**** PARECER ********* 

A emenda constitui para o aperfeiçoamento do texo e, por 
isso, deve ser acolhida integralmente. 

Pela aprovação . 
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ES34420-0 JOSÉ SERRA 
********* PARECER ********* 

PÁG: 1947 
16/10/87 
15:52:30 

PMDB 

PMDB 

A emenda foi acolhida íntegraalmente, nos termos do 
Substitutivo do Re l ator . 

ES34421-8 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

1 Acolhemos a Emenda pelos seus precisos fundamentos . 

ES34422-6 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da Emenda propõe a supressão dos artigos 61, 62, 
63 e 64 , das Disposições Transitórias , sob o argumento de que 
o planejamento do desenvolvimento regional, nos moldes fixa
dos naqueles dispositivos é conflitante com a autonomia fede
rativa, pode perpetuar desigualdades já existentes e conduz a 
distorções nas medidas de cunho financeiro determinadas, sen
do que a supressão deles não causará prejuízo, porque a maté
ria já está tratada no Capítulo VI, do Título IV, Da Organi
zação do Estado. 

A proposição, efetivamente, corresponde á orientação 
adotada pelo Relator . 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES34423-4 JOSÉ SERRA PMDB 
********* 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. 

ES34424-2 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda corrige evidente erro , talvez datilográfico, apre-
sentado no art . 57, 3o., das Disposições Transitórias do 
substitutivo do Relator. Pela aprovação. 

ES34425-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 
55 e das Disposições Transitórias. O primeiro mantém a Zo
na Franca de Manaus e os seus incentivos ; o segundo instituí 
a Superintendência da Amazônia Ocidental (SUDAMOC), por des
membramento da SUDAM. 

A Zona Franca de Manaus foi instituída para conseguir-se 
a efetiva integração da Amazônia ao desenvolvimento nacional . 

Esse objetivo, embora alcançado, não afasta a necessida
de de consolidação e expansão da região amazônica integrada 
ao desenvolvimento nacional, mantida a Zona"Franca como im
portante e permanente pólo de irradiação e até mesmo de sus -
tentação do desenvolvimento, que exige, sempre, a conquista 
de novas fronteiras. Quanto ao desdobramento da Zona Franca, 
com a criação da SUDAMOC, que a Emenda quer suprimir, real
mente, convém seja objeto de melhor análise, por isso que a 
supressão do artigo 55 é aconselhável. 
Pela aprovação. 

Pela aprovação parcial. 

ES34426-9 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A manutenção do Dispositivo no texto constituciona l nor
matizará uma distorção na aplicação da política dos transpor
tes rodoviários. 

Pela rejeição da emenda. 

E$34427-7 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda propõe suprimir o art . 42 das Disposições 
Transitórias, que fixa prazo para o estabelecimento de po-
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lítica agrícola nos termos que menciona e para a criação de 
um Órgão permanente de planejamento. 

Pe lo volume de propostas para a criação de tal órgão, 
concluímos que o set or de ressen t e da inexistência de uma 
eficiente coor denação , de uma estrutu r a que possa reunir as 
ações dos vários Mi nistérios e dos Órgãos estaduais e municí
pais envolv i dos com o setor , visando fortalecer a estrutura 
agrícola e assegura a eficácia da política estabelecida no 
art. 42 das Disposições Transitórias . 

Somos pela rejeição da Emenda. 

ES34428-5 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

O autor propõe sup r imir o item IV do artigo 42 das Dis 
posições transitór ias , que inclui a tributação como um dos 
instrumentos da pol ít ica agrícola a ser estabelecida por lei . 

O autor argumenta que a matéria deve ser inserida no ca
pítulo "Do Si stema Tributário Nacional " . 

Em tese , concordamos, porém , nos termos do Substitutivo 
que estamos apresentando , a manutenção do item IV complemen
t ará o elenco de instrumentos da política agrícola, sem que 
implique em prejuízo da técnica legislativa nem do mérito da 
questão. 

Assim , somos pela rejeição . 

ES34429-3 JOSÉ SERRA PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte dá nova redação ao inciso 
II , do artigo 24, das Disposições Transitórias. 

O conteúdo da emenda, em confronto com o do Substituti -
vo, não se coaduna com a sistemática que oriente o Sistema de 
Planos e Orçamentos do Substitutivo . 

Pela rejeição . 

ES34430-7 JOSÉ SERRA PMDB 
******** * PARECER *** ****** 

A aprec i ação da emenda do nobre Constituinte, que altera 
o i tem I, do parágrafo 6o . , do artigo 220, levou-nos à con
clusão de que ela pode ser aceita parcialmente , portanto tra
ta de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimora
mento do Substitutivo , tornando-o mais ajustado. 

Assim , somos pela aprovação parcial conforme redação do 
Substitutivo. 

ES34431-5 JOSÉ SERRA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A presente Emenda vi sa ao estabelecimento de critério re
lativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Fe
deral, a ser aplicado durante dez exercícios , no caso de 
criação de Estado pelo desenvolvimento de outro. 

Para tanto, propõe a inclusão de alínea ao item II, do 
1o., do art. 22 das Disposições Transitórias . 

Na hipótese descrita na Emenda os recursos necessários de
verão ter sua fonte descrita na própr ia lei que v i er a regu
lar a criação da respectiva unidade . 

Pela reje i ção . 

ES34432-3 JOSÉ SERRA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte , acréscimo de alínea "d " 
ao item II do artigo 22 das Disposições Transitór i as , facul
tando à União estabelecer programa de descentralização pr0-
gressiva de encargos que acompanha o aumento dos recursos en
tregues aos Estados , ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Inquestionável a necessidade da elaboração de programa 
de descentralização de encargos, sem que isso deva levar ne
cessariamente a vinculação das receitas a serem transferidas 
aos Estados e Municípios. A elevação gradativa de sua parti -
cipação na arrecadação tributária , como previsto no parágraf o 
1o. do ar t igo 22, a nosso ver é fórmula suficiente para as a -
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comodações necessárias, inclusive para possibilitar paulatina 
descentralização de encargos, não se devendo olvidar também o 
disposto nos artigos 44 e 45 das Disposições Transitórias, no 
que tange, particularmente, aos Municípios . 

Pela rejeição. 

ES34433-1 VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 

ES34434-0 VALTER PEREIRA PMDB 
**** ***** PARECER *** ****** 

A supressão do item III e do 4o . do art . 210 do Subs
titutivo ao Projeto de Constituição não se ajusta ao en
tendimento predominante na Comissão de Sistematicação. Toda -
via, há acordo em restringir o âmbito da base de incidên -
cia do Imposto de Venda a Varejo. 

Pela aprovação parcial. 

ES34435-8 VALTER PEREIRA PMDB 
******** * PARECER **** ** *** 

Pretende a Emenda introduzir artigo que vede à União 
reter quotas dos Estados e Municípios por prazo superior a 60 
dias do recebimento do tributo, sob pena de crime de respon
sabilidade. 

Respeitáveis são os argumentos da Justificação. Mas a 
matéria pode ficar para a legislação infraconstitucional, co
mo previsto no art. 216, II e III. 

Pela rejeição. 

ES34436-6 VALTER PEREIRA PMDB 
*** *** *** PARECER *** **** ** 

O art. 113 do Substitutivo trata do mandato do Presiden
te da República. A alteração preconizada pela Emenda, conquan 
to devidamente justificada , constituiu matérta 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 Substitutivo. 

ES34437-4 OTTOMAR PINTO PTB 
** ******* 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 á 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, uti~izados 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 consumo 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 
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 púbiicos . 

No que concerne à alteração da imunidade, o ideal seria 
deixar o assunto para as Constituições dos Estados. Não o fa-
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zendo o Projeto , poderia aperfeiçoá-la nos termos da emenda. 
Pela aprovação parcial . 

ES34438-2 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

Pretende , a Emenda, acrescentar ít em ao art. 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator (P rojeto de Constituição ), incluindo 
na competência da União Instituir imposto sobre "lubrifican
tes e combustíve i s líquidos ou gasosos " . 

Pelo sistema tributário adotado pelos Constituintes, a 
União perderá seis tributos sobre : 1) Transporte; 2) Comuni
cações ; 3) Lubr 1ficantes e combustíveis ; 4) Energia elétri
ca; 5 ) Territorial; 6) Minerais . 

Assim, o que pretende a Emenda traria desequilíbrio ao 
sistema tributário , porquanto , alteraria as receitas tributá
rias dos Estados e do Distrito Federal ; que passa r iam a rece
ber as receitas destes impostos (1 a 6, supramenc ionados) . 

Pela rejeição. 

ES34439-1 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão da norma que faculta aos ser
vidores públicos a sindicalização e agreve . 

Os di reitos de sindicalização e de greve , com extensão 
aos servidores públ i cos , representam quase que uma caracte
rística da democracia mais avançada . 

Pela rejeição. 

ES34440-4 OTTOMAR PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende, em síntese , inserir os Territórios 
no mesmo nível que os Estados e o Distrito Federal , para 
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 equiparação no Fundo de Par ticipação dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios . 

Pela aprovação parcial . 

ES34441-2 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

Não obstante a presente Emenda conceituar as jazidas, mi
nas e -demais recursos minerais e os potenciais de energia hi
drául i ca como propr i edade distinta da do solo, esquece de a
tribuir a propriedade desses bens minerais à União . 

Pela aprovação parcial . 

ES34442-1 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

O objetivo da Emenda está assegurado em dispositivos cons
tantes do texto do Proj eto de Constituição (Substitutivo) ; 
q4anto a forma dada, prefer i mos a redação incluída no Substi
tutivo. 

Pela rejeição. 

ES34443-9 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe alteração na redação do pa r ágrafo 37 do artigo 
6o . . A nova redação do Projeto do Relator tornou ma i s conciso 
o dispositivo , dando-lhe objetividade . Per mite, ademais , que 
sejam alcançados os objetivos visados pelo Autor. 

Pela rejeição. 

ES34444-7 GENEBALDO CORREIA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES34446-3 JOSÉ LINS PF L 
********* PARECER ********* 

A questão sobre indenizações já é objeto do Código Civil . 
Pela rejeição . 

ES34447-1 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

À Cons ti tu i ção cabe vedar qualquer forma de discrimi na 
ção. E isso faz o Projeto no Tí t ulo I, de modo genérico . Se
rá, portanto, através da lei ordinária que se estabelecerá as 
cond i ções do mercado de trabalho para as pessoas maiores de 
45 anos. 

ES34448-0 ALCENI GUERRA PFL 
********* PARECER **** **** * 

Postula a Emenda nova redação ao parágrafo 2o. do art i go 
302. De acordo com a redação proposta, a exploração das ri
quezas minerais existentes em terras indígenas é privilégio 
da União , devendo-se efetuar após autorização das populações 
envolvidas e do Congresso Nacional, no caso de o exigir o i n
teresse nacional e de inexistirem reservas conhecidas, sufi
cientes e exploráveis em outras partes do terri t ório brasi 
leiro. 

No nosso entendimento, a redação constante do Segundo 
Substitutivo é a mais adequada , uma vez que assegura o acesso 
aos bens minerais existentes nas terras indígenas e estabele
ce as condições segundo as quais deve-se dar t al exploração , 
v i sando a preservar a identidade étnica e cultural das popu
lações indígenas . 

. Pela rejeição. 

ES34449-8 ALCENI GUERRA PFL 
********* PARECER ****** ** * 

A Emenda do nobre const i tuin t e propõe a retomada do Art . 
304 nos termos em que constou dos Anteprojetos anteriores, 
nas fases da Subcomissão e da Comissão Temática da Ordem So
cial. A sugestão não foi acolhida por considerarmos que na 
forma como se apresenta na atual fase, o dispositivo garan t e 
a defesa dos direitos e interesses das populações indígenas . 
Registre-se, ainda , o fato de ex i sti r princípio espec í f i co , 
no Anteprojeto da Com i ssão de Sistematização, que dispõe so
bre a compet ênc i a de o Ministério Público defender os dire i 
tos daquelas populações. Pela rejeição. 

ES34450-1 ALCENI GUERRA PFL 
******** * PARECER ********* 

Apesar dos bons propós i tos que nortearam a elaboração da 
emenda, e l a não deve ser ace i ta , porquanto a remoção, das po
pulações i ndígenas de suas terras somente poderá se ef e t uar 
nas hipóteses previstas no parágrafo 3o . do art . 303 . Os ca
sos de i nteresse da soberania nacional seriam revolução in 
terna, guerra externa e outros que pudessem afetar a segu
rança e a integridade dos índios. 

Destarte , não vislumbramos razões convincentes para mo
dificação do texto do parágrafo 3o . do art. 303 . 

Pelo expos t o, a emenda deixou de ser acatada . 
Pela re j eição. 

ES34451 - 0 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ******** * 

Entendemos que a aquisição ou arrendamento de terras 
estrangeiros deve ser regulada , sem excluir as pessoas 
dicas, sendo com autorização do Congresso Nacional no 
destas . 

Pela rejeição da Emenda. 

por 
j ur í
caso 
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Pela rejeição , tendo em vista que o Distrito Federal 
possui peculiaridades que o d i ferenciam dos Estados e dos 
Municípios . 

ES34453- 6 SIGMARINGA SEIXAS 
********* PARECER ******•** 

A Emenda propõe remanejamento do conteúdo do Art . 238, 
arguindo melhor localização para a matéria. 
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo . 

ES34454-4 SIGMARINGA SEIXAS 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

A Emenda objetiva alterar a redação do ítem VI, do art. 
31, do Substitutivo, para incluir, na competência da União 
ali prevista, a de autorizar e fiscalizar o desenvolvimento 
de tecnologia militar, bem como vedar a exportação de materi
al bélico por empresa privada . Quanto ao primeiro aspecto, o 
Estado deve assegurar e mesmo incentivar o desenvolvimento 
tecnológico em todos os campos, inclusive na área militar, 
sob pena de aumentarmos a distância que nos separa dos países 
desenvolvidos. Portanto, não seria o caso de autorização, 
nem fiscalízação , mas de incentivo. Relativamente à pretensão 
de proibir a exportação de armamentos por empresa privada , a 
competência geral, conferida à União, para autorizar e fisca
lizar o comércio de material bélico, deixa ao legislador or
dinário margem de decisão normativa , se convier, neste senti
do. 

Assim, o parecer é pela rejeição . 
. ----------~--------------------------------------------------------------------

ES34455-2 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda "sub examine" insere no art. 77 um íten XX dan
do competência exclusiva ao Congresso Nacional para autor izar 
e fiscalizar .o desenvolvimento de tecnologia militar , a pro
dução e o comércio de material bélico , de armas e explosivos. 

Colocar o Congresso Nacional como instância decisória na 
matéria em questão é desaconselhável , a nosso ver , tendo em 
vista a morosidade com que são tomadas as dec isões na área 
legislativa e, ainda , a notória publicidade do processo e 
atos legislativos contraindicada para tratar de assuntos que 
envolvam tecnologia , produção e comércio de material bélico . 

Pelo não acolhimento. 

ES34456-1 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A explicitação proposta na Emenda é 
dispensável. É pricípio básico de hermenêutica 
menção a ítens e alíneas, dentro de um artigo, 
elementos deste . 

perfeitamente 
jurídica que a 
referem-se aos 

Pela rejeição. 

ES34457-9 . SIGMARINGA SEIXAS 
*******.** PARECER ********* 

A sugestão do eminente Autor da Emenda contribuí~ 
dúvida, para o aprimoramento do Substitutivo . Deve ser 
salvado, contudo, que a modificação proposta se refere 
nea "b" , e não à alínea "a" do art. 202, item III. 

Pela aprovação. 

ES34458-7 SIGMARINGA SEIXAS 
********* PARECER ********* 

PMDB 

sem 
res

à al í-

PMDB 

Caberá à lei complementar disciplinar a forma e condições 
em que será aplicado o dispositivo, consoante, aliás , o que 
dispõe o próprio preceito . 

ES34459-5 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A alteração sugerida contribui , sem dúvida , para o 
aperfeiçoamento do Substitutivo . 

Pela Aprovação. 
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Cconcordamos com o ilustre Autor da Emenda, no sentido 
de que a redação e parte do conteúdo do art. 202 devem ser 
modificados, 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 . 

ES34461-7 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda objetiva suprimir , no 2o. do art. 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituiçã) a expressão 
"na forma da lei", sob justificativa de que "apropria lei re 
lativa ao tributo há de conter em si mesma os elementos indis 
pensáveis à realização dos princícipios mencionados no 2o. 
do art. 207 . Há engano, evidentemente . 

Pela rejeição. 

ES34462-5 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda substituir a expressão "terá seus 
efeitos avaliados", no artigo 206, pela expressão 
periodicamente ratificada ou não". Seu fundamento é o 
ao Poder Legislativo compete legislar, fazer leis, 
fazer avaliações. 

"será 
de que 

e não 

Ora, o que se objetiva com o citado dispositivo é que o 
Legislativo se inteire das consequências produzidas pelas 
leis de isenção e de benefícios fiscais e, após comporá-los 
com os resultados que tinha em mente, na ocasião da sua 
aprovação i decida se deve mantê-las ou não. 

Assim, o que se quer, realmente, é que o Legislativo faça 
avaliação, antes de legislar, ou antes de decidir quanto à 
prorrogação das leis. 

Pela rejeição. 

E$34463-3 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
*** ****** PARECER ***** *** * 

Visa a Emenda suprimir do art. 201 a frase" .. . como ins-
trumento de sua atuação nas respectivas áreas . . . ", bem como a 
explicitação "nos itens I e III" do art . 202. 

É de se observar que a expressão que se pretende suprimir 
visa aperfeiçoar a redação do art. 201, delimitando a compe
tência da União no que se refere à criação das contribuições 
indicadas no supracitado dispositivo . 

Portanto , a frase em referência complementa adequadamen
te o sentido do art. 201, limitando o seu alcance às áreas de 
atuação da União especificadas no Capít ulo II do Título IV e, 
por conseguinte, preservando as áreas de atuação das demais 
esferas de Governo. 

Quanto à explicitação dos princ1p1os da legalidade e 
anterioridade, consideramo-la necessária, para que a insti
tuíção das contribuições se dê sob o mesmo controle exigido 
para os tributos. 

Por outro lado, considerando-se a natureza e as caracte
rísticas próprias das contribuições, que as distinguem dos 
tributos indicados no art . 195, entendemos que não cabe es
tender-lhes as hipóteses indicadas nos demais itens do art. 
202 . 

Pela rejeição. 

E$34464-1 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
*** ****** PARECER ******* ** 

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

Proje 
ao en 

Deve 
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A emenda, que propõe nova redação ao 1o. do art . 210 do 
Substituti vo ao Projeto de Constit uição , no sentido de reti
rar-lhe o caráter cogente , deve ser aprovada por conter 
aspectos que se harmon i zam com o ent end i mento da Comi ssão de 
sistematização. 

Pe l a aprovação . 

ES34466-8 SIGMARI NGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o ilustre Constitu i nte Emenda tendente a 
aprimorar a redação dos 1o . , 2o . e 3o. do art. 213 . 

Embor a não exatamente como propost o , este Relator acolhe 
a propos i ção , no sentido da justif i cati va. 

Pela aprovação parc i al . 

ES34467-6 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda a l terar a redação do artigo 21 2 do Substi
tutivo. 

Entendemos que deve ser mant i da a redação proposta que é 
bem precisa e alcança os objetivos colinados. 

Pela rejeição . 

ES34468-4 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda alterar a redação do artigo 211 . 
Entedemos que a inc l usão da expressão •ou credi tados• é 

desnecessária . 
Quanto a concordância das duas formas verbais deverá 

merecer atenção na rev i são final do texto. 
Pela rejeição . 

ES34469-2 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda , ao lado de outras, propõe nova 
redação para o art. 209, 9o., do Projeto de Const ituição , 
em todos seus itens. 

Suprime a referênc i a 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 Feder al deliber em sobre 
isenções , incentivos e benefícios fiscais (anterior i t em VII 
e apresentado sob V); e suprime o item V, que prev ia •excluir 
da incidência do imposto , nas exportações para o exterior, 
serviços e outros produtos além dos mencionados na a l í nea •a• 
do item I I do parágr af o 8o.• 

Justifica que o item I tornou-se dispensável ; que o item 
II recebeu mero aperfeiçoamento; que o i tem V faria s urgir a 
figura da isenção de impost o estadual med i ant e lei 
complementar, contrar i ando o item III do art. 204 ; e que 
alterou o i tem VII por entender que le i estadua l é que deve 
conceder isenções, incent ivos e benef í cios fiscais . 

Em nova versão , a Comissão de Si stematização cor rig iu o 
item I par a "defin i r seus contribuin t es• , conva li dando pois , 
o preceito; reiterou a letra 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 prest ações de serviços. 

Por t anto, não aco l heu as inovações e s upressões 
pretendidas . 

ES34470- 6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação. A sugest ão cont ida na Emenda cor ri ge 
impropriedade do texto do Substitutivo do Relator. 

ES34471 - 4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A apreciação da emenda do nobre Constituint e , que a ltera 
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o item I , do parágrafo 6o. , do art i go 220, levou-nos à con
clusão de que ela pode ser aceita parcialmente , portanto tra
ta de aspectos que contribuem ef etivamente para o aprimora
mento do Subst i tu t ivo , tornando-o mais ajustado . 

Assim, somos pela aprovação parcial conforme redação do 
Subst it ut i vo . 

ES34472-2 MARLUCE PINTO PTB 
********* PARECER ********* 

Pela prejud i cialidade , tendo em vista que a faixa inter
na de fronteira ficou definida nos cento e cinquenta quilôme
t ros de largura, coforme pa recer de número ES34650-4. 

ES34473-1 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda em exame pretende modificar a redação do pará
grafo 7o. do art. 6o. do Substitutivo ao Projeto de Consti
tuição. 

O tratamento dado à matéria no Projeto é o que melhor 
atende às mui t as sugestões oferec i das pelos Senhores Consti
tuintes. 

Pela reje i ção. 

ES34474-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão do artigo 29 das Disposições 
Transitórias , porquanto, segundo seu Autor , a transformação 
das atuais cooperativas de crédito em instituições financei
ras deve esperar pela regulamentação do artigo 255 do Substi
tutivo. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo . 

ES34475- 7 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ******~** 

A ampliação das imunidades t ributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, man i festada 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. 

ES34476-5 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES34477-3 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende apenas fixar o direito de propriedade 
no texto constitucional, nos termos da nova redação que ofe
rece ao 33 do art . 6o . . 

Entendemos, no entanto , imprescindível a subordinação da 
propriedade ao bem-estar social e a remissão à lei para re

gulamentar os procedimentos de desapropriação , mediante justa 
indenização . Essa foi a opin i ão dominante na Comissão, razão 
pela qual votamos pela rejeição. 

ES34478-1 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

Cuida- se de alterar a redação do parágrafo 36 do artigo 
6o .. No Projeto do Relator optou-se por redação mais concisa, 
que permite sejam alcançados os objetivos visados pelo Autor. 

Pela rejeição. 

ES34479-0 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer a palavra "minerais" por "minérios" 
no d ispositivo que confere ao Senado competência para fixar 
alíquotas aplicáveis a operações internas com energia elétri
ca, mi nerais, petróleo e combustíveis líquidos e gasosos der i 
vades de petróleo (art. 209 , 5., II). Justifica haver ímper 
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Efetivamente, mi nerais é adjetivo substantivado. O autor 
da emenda diz com autoridade que minérios são associações na
turais de minerais. 

Os dicionários, todavia, não amparam a pretensão . Mi nera
is já á substantivo e de sentido geral, enquanto que minério 
é o mineral extraído de minas. 

ES34480-3 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende que a criação de entidades de previ
dencia privada passe a depender de autorização do Governo Fe
deral . 

Preferimos que continue como é, ou seja, que a matéria 
seja regulada por lei e que esta preveja as condições neces
sárias à instituição dessas entidades. 

Assim, basta atender a lei para se poder pleteiar a au
torização acima referida. 

Pela rejeição. 

ES34481-1 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

As emendas inclusas querem aditar parágrafo ao art. 209 
do Projeto da Comissão de Sistematização, proibindo que sobre 
a energia elétrica, os combustíveis e lubrificantes, e os 
minerais possa ser instituído qualquer outro tributo além dos 
impostos sobre circulação de mercadorias e prestação de 
serviços, sobre importação ou exportação e sobre vendas a 
varejo. 

Em princípio, tendo sido distribuída à União , aos 
Estados e aos Municípios, cada imposto , a autonomia deve 
preservar a cada pessoa tributante decidir sobre a incidência 
ou isenção, desde que o objeto tributável esteja compreendido 
na possibilidade de incidência. 

Como exceção, a nova versão para o projeto aco l he a 
pretensão da emenda . 

ES34482-0 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

A supressão do caput do artigo mutilaria o capí tu lo por 
retirar dele um de seus princípios fundamentais. Assim sendo, 
a sugestão de transformação do único em artigo com nova de
dação não foi acatada, já que, sem o princípio orientador, a 
matéria careceria de fundamento . 

Pela rejeição. 

ES34483- 8 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ****** *** 

A emenda propõe reduzir a participação do Estado na pro
dução de insumos para o setor de saúde . 

O relator considera importante a participação do Estado 
neste setor por razões de soberania e independência . Não está 
o substitutivo propondo monopólio do Estado, apenas partici
pação na produção daquilo que considera fundamental para o 
País. 

Pela rejeição. 

ES34484-6 JOSÉ LINS PFL 
***** **** PARECER ****** *** 

Pela rejeição, considerando que o acréscimo proposto pelo 
Ilustre Constituinte não contribue para o aperfeiçoamento do 
texto do Substitutivo . 

ES34485- 4 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imun idades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, man ifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas , além de comprometer as metas de se reforçarem as f inan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "def icit" 
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A Emenda apresenta sugestões de alta relevância econômica 
e social que me r eceram inclusão parcial no texto do 2 . Subs
titutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES34487- 1 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Si stematização . 

Pel a reje ição . 

ES34488-9 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistemat ização. 

Pela rejeição . 

ES34489-7 JOSÉ LINS PFL 
*** **** ** PARECER ********* 

Como expresso na própria justificaçã do autor , a Emenda 
em análise promove aperfeiçoamentos no texto do Relator , com 
supressões pertinentes de expressões , artigos e parágrafos 
repetitivos e desnecessários, sem incorrer , em grande parte , 
em mudanças conceituais, merecendo , assim, a nossa aprovação 
parcial nos termos do Substitutivo. 

ES34490-1 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
****** *** PARECER *** **** ** 

Os princípios mais importantes desta emenda já constam 
dos artigos 231 a 234. Já os demais dispositivos não são de 
natureza constitucional e cabem melhor à legislação ordiná-
ria . 

Pela rejeição. 

ES34491-9 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

O Subst i tutivo já contempla suficientemente a matéria. 
Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 

ES34492-7 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda contem uma reuação bem elaborada bem como con
teúdo e justificação louváveis . Entretanto, considera o Rela
tor que o texto do Substitutivo é suficiente, tendo em vista 
sua característica mandamental , ficando toda explicitação 
adicional para ocasião propícia. Pela rejeição . 

ES34493-5 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

A proposição apresentada é valiosa mas, a realidade bra
sileira está~ 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 . 

ES34494-3 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Trat a-se de matéria a ser considerada a nível de regula
mentação do sistema único de saúde, podendo ser objeto de lei 
especí fi ca. 

Pela rejeição. 

ES34495-1 ALUIZI O BEZERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art . 192 . 
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A fórmula proposta pela Emenda não aperfeiçoa o texto , 
razão pela qual deve a proposição ser rejeitada 

Pela rejeição . 

ES34496-0 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos do substitutivo. 

ES34497-8 ALUIZIO BEZERRA 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 ser tanto grosseiro - enxugar o texto. 
Pela rejeição . 

ES34498-6 ÁLVARO ANTÔNIO PMDB 
********* PARECER ***** **** 

O art. 87 trata das exceções aos casos de perda do manda
to de Deputado ou Senador. A presente Emenda introduz altera
ção que vai de encontro à opinião da maioria dos membros da 
Comissão de Sistematização . Pela não acolhimento. 

ES34499- 4 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ******** * 

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

ES34500-1 JOSÉ LINS PFL 
****** ** * PARECER ** ******* 

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

Pela rejeição. 

ES34501-0 JOSÉ LINS PFL 
****** *** PARECER ********* 

Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, 
tendo em vista os elevados subsídios recebidos, recebeu tra
tamento adequado no novo Substitutivo. 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES34502- 8 JOSÉ LINS PFL 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda sugere modif i cação na redação do 10. do Art. 
302. A sugestão não foi acatada· por entendermos que a redação 
original contida no Anteprojeto contempla com mais eficác i a 
a defesa dos i nteresses das populações indígenas . Optamos pe
la manutenção da expressão" ... e do Ministério Público . . . " por 
entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio 
que dispõe sobre atos que envolvam interesses indígenas . 

Pela rejeição. 

ES34503-6 JOSÉ LINS PFL 
** **** *** PARECER **** ***** 

As alterações propostas são grandes demais para que 
possamos aceitá-las, tendo em vista sobretudo o tratar-se de 
uma única emenda com este teor. Pela rejeição . 

ES34504- 4 DOMINGOS JUVENIL PMDB 
***** **** PARECER *** ***** * 

Pela re j eição , tendo em vista a orientação adota
da pelo Substitutivo quanto à disciplina da matéria . 

ES34505- 2 ALCENI GUERRA PFL 
********* PARECER ** ******* 

O processo de demarcação das terras indígenas ainda não 
demarcadas , deverá estar concluído em cinco anos , contados da 
promulgação da Constituição, consoante consta nas Disposições 
Transitórias , ou seu art . 39 . 

A sugestão oferec i da, por outro lado, em nosso entendi-
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menta, não inova a redação do parágrafo 2o. do art. 303 e 
torna-se desnecessária, considerando o que estabelece o art. 
39 citado. 

ES34506-1 

Por tais razões deixou se der acatada. 
Pela rejeição . 

ALCENI GUERRA 
***** **** PARECER ********* 

PFL 

A execução da polít i ca indigenista compete a órgão pró
prio da Administração Federal. A criação de um Conselho de 
Representações Indígenas , a quem tal órgão ficaria subordina
do, seria altamente complexo e de funcionamento extremanente 
difíci 1. 

A evolução da questão indígena no Brasil , com as novas 
conquistas sociais do Diploma Básico em elaboração , permiti -
rão, em médio prazo, um esboço do organograma desse Conselho, 
impossível de ser esquematizado no presente momento . 

Por tais razões, a sugestão não pôde ser acolhida. 
Pela rejeição. 

ES34507-9 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ******* ** 

A emenda extrapola da simples redação do art. 1o., pois 
muda o nome do Título r e dá-lhe um Cap í tulo r. sem entretan
to delimi tar-lhes o âmbito . Pela rejsição . 

ES34508-7 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a alterar a denominação do Título II e a 
deslocar o conteúdo do Capítulo II, do Substitutivo. 

Não vemos razão para tal alteração, motivo porque opina
mos pela rejeição da emenda. 

Pela rejeição. 

ES34509-5 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

A terminologia aventada pela Emenda, para a denominação do 
Senado e Câmaras, são realmente já consagradas em nosso País. 
Todavia, tendo em vista os estudos que ainda se realizam so
bre o Sistema de Governo , continuamos a manter no Substituti
vo as denominações inovadoras, o que poderá ser mudado opor
tunamente se assim se manifestar a maioria dos membros da Co
missão de Sistematização. 

Pela rejeição, nos termos do Substitutivo. 

ES34510-9 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor imprimir nova redação aos Capítu l os que 
tratam dos Direitos Políticos e dos Partidos Plíticos . 

A emenda segue a linha geral do estatuído nos referidos 
Capítulos. 

· As alteraçoes propostas são em parte aceitáveis. 
No entanto , somos pela redação do Substitutivo, que en

tendemos estar redigida no interesse da classe pol í tica e 
dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa. 

Pela aprovação parcial. 

E$34511-7 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ******* ** 

As alterações propostas são grandes demais para que 
possamos aceitá-las, tendo em vista sobretudo o tratar-se de 
uma única emenda com este teor. Pela rejeição . 

ES34512- 5 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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O piso salarial é nada mais que a remuneração mínima de 
ingresso numa determinada atividade. Assim, será sempre va
riável, como a Emenda pretende, e proporcional à comp l exidade 
do trabalho realizado. Ora, nestas cond i ções, somente os a

cordos, as convenções, as negociações coletivas, enfim, é que 
poderão estipular o piso salarial de cada categoria. A Emen

da, no caso, discorre sobre o óbvio e, por isso, não a aco
lhemos. 

Pela rejeição. 

ES34514-1 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor reintroduzir no texto o princ í pio da 
unicidade sindical .Ests,a nosso ver,contradiz a plena liber
dade de associação por que pugnamos . Cada categoria deve, a 
nosso ver, ser o único juiz a avaliar se necessita de um ou 
mais sindicatos a representá-la. Nesta parte, rejeitamos. A 
emenda tem outras propostas que aproveitamos em nosso Substi
tutivo , entretanto. No cômputo final, somos pela aprovação, 
nos termos do Substitutivo. 

ES34515-0 WALMOR DE LUCA 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. 

ES34516-8 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende, a Emenda, alterar a redação do 2o. do art. 
207 do SUBSTITUTIVO do Relator (Projet o de Constituição ) es
tabelecendo que " O imposto de que trata o inciso III será 
regido pelos critérios da generalidade, da universa l idade e 
da progressividade, conforme definido em lei, não i ncidindo 
sobre valores decorrentes da conversão em pecúnia de vanta
gens em descanso a que~ trabalhador tiver direito." 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tribu 
tárío nacional atualmente adotado pelos Constituintes . 
Pela rejeição. 

ES34517-6 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda propõe texto alternativo para a parte 
do projeto relativa à previdência social. 

Alguns dispositivos apresentam texto que adotaremos no 
Substitutivo; outros, versam sobre questões que desaprovamos. 

Assim, somos pela aprovação parcial da proposta. 
-------------------------------------------------------------------~-----------

ES34518-4 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ******* ** 

A emenda é pertinente e sua justificativa, embora 
sucinta, é plenamente convincente. Pela aprovação . 

ES34519-2 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* 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 . 

ES34520- 6 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresenta um Substitut i vo ao artigo 6o. e seus 
parágrafos. 

As matérias enfocadas,sem embargo de representarem va
liosos subsídios, já estão devidamente previstas no Substitu
tivo, que prevê , por outro lado, as supressões que se evi -
denciaram necessárias. 
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Mui t as das sugestões foram devidamente encami nhadas na 
versão final do Substitut ivo. 

Pe l a aprovação par c i al. 

ES34521-4 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

A amp l iação das imunidades tributárias contra ri a t endên
cia crescente dos senhores Constituint es , mani f estada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se refor çarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "defi cit" 
público . 

ES34522-2 FRANC ISCO BENJAMIM 
********* PARECER ** ******* 

A emenda visa a expungir d i ver sos 
18 , sob a alegação de que são "repelidos 
pol í tico-juríd i ca nac i onal". Não podemos 
por entender justamente o oposto. 

Parecer contrár io . 

ES34523-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

PF L 

parágraf os do art. 
pela consc i ênc i a 

aco l her a proposta , 

PMDB 

A Emenda pretende dar ênfase ao caráter públ i co dos con
cursos par a ingresso na mag i stratura. 

Pe l a razão invocada pelo i lustre constitui nt e , op inamos 
pela aprovação nos termos do Substi t utivo . 

ES34524-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

O que a Emenda pretende não mod if ica o sentido da parte 
final do parágrafo 5o. , do artigo 9o. , do Substitut i vo . 

Mas preferimos a r edação do Substi t utivo . 
Pela rejeição. 

ES34525-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda incluir dispos i t ivo que determine a 
aplicação das regras cont idas no Art . 17 às eleições a serem 
realizadas em 1988. 

A providência em tela merece acol himento . 

ES34526-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Por ser de nature za genérica, o cont eúdo dos d ispositi 
vos emendados se adequa per f eitamente ao capítu lo de d ireitos 
indiv idua i s , não obstante sua estre i ta correlação com a or 
dem econômica . 

Pela rejeição . 

ES34527-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Dá nova redação ao art.24 do Subs ti tutivo do Re l a t or. 
Não julgamos aconse lhável o desdobrame nt o propos to do di spo -
siti vo emendado . 

Pela rejeição. 

ES34528-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Pe l a aprovação, t a l como propõe o il ustre Const i tu i nte . 

ES34529- 0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , t e ndo em vist a que as mat é r i as relac iona
das no artigo 32 s ão de compet ência pr ivativa da Uni ão . De 
outra parte , o Subst i tut ivo do Relator j á assegur a aos Es t a
dos a reserva das compet ências que não lhes sejam vedadas no 
texto Constitucional. 
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ES34530-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* 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. 

ES34531-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda alterar o parágrafo único do artigo 
200, para permitir que o empréstimo compulsório possa ser 
cobrado também sobre os fatos geradores do Imposto de Renda 
por declaração , do IPTU e do Imposto Territorial Rural. 

Realmente, como está redigido o dispositivo, o empréstimo 
compulsório teria de aguardar o fechamento dos balanços das 
empresas ou o dia 31 de dezembro de cada ano, para poder 
alcançar os fatos geradores citados, que só ocorrem num 
determinado dia de cada ano. 

Mas há a ponderar que a dificuldade apontada não existe 
em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, cujo fato ge
rador se repete ao longo dos dias ou meses do ano . Também é 
de considerar-se que o emprést i mo compulsório pode defasar-se 
e ser suprido por operações de crédito até que possa ser efe
tivamente lançado. 

Isto posto e tendo em vista a necessidade de dar garan
tias ao contribuinte contra as surpresas fiscais, optamos pe
la manutenção do texto. 

Pela rejeição . 

ES34532-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte inclui o 8o., ao art. 
220, em que prevê que uma empresa estatal recebendo recursos 
à conta do Tesouro Nacional, deverá constar, pelo período de 
dois exercícios, no Orçamento da União. 

Entendemos que o dispositivo não alteraria em profundi
dade os princípios elaborados para o Capítulo do Orçamento , 
vez que o Congresso Nacional aprec i ará o orçamento de inves
timentos, anualmente, das empresas estatais. 

Pela rejeição. 

ES34533-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a eliminar do dispositivo constitucional 
a obrigatoriedade de observância da classe de origem, para o 
acesso de membros dos Tribunais de Alçada aos Tribunais de 
Justiça. 

Em que pese a opinião do douto constituinte, opinamos 
pela rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante com a po
sição adotada pela Comissão de Sistematização. Assim, pela 
rejeição . 

ES34534-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende aperfeiçoar a redação do dispositivo, 
razão que nos leva a opinar pela sua aprovação. 

ES34535-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, em decorrência da aprovação 
versa sobre a matéria com sugestão distinta 
pelo ilustre Constituinte. 

PMDB 

de emenda que 
da apresentada 

ES34536-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda à supressão da parte final do art . 196,que 
diz " . . . a ser graduada em função do custo desse acréscimo." 

Entendemos que não se deve proceder à supressão propos-
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PMDB 

ta, porquanto o art. 196 estabelece a forma como será calcu
lada a contribuição, ou seja, efetuando-se sua graduação em 
função do custo do acréscimo de equipamento urbano. 
Já o parágrafo único do art . 196 fixa o limite global para a 
cobrança da contribuição, que será o custo das obras ou ser
viços . 

Trata-se , assim, de dispositivos que se compl ementam, 
demonstrando objetivamente os parâmetros para a aplicação da 
contribuição . 

Pela rejeição . 

ES34537-1 FERNANDO HENR IQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Pela rejeição, tendo em vista que o conteúdo da Emenda 
colide com a solução adotada no novo Substitutivo do Relator 
(Art . 61 , único) . 

ES34538- 9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte inclui o item IV do 
art . 220: "0 orçamento das operações oficiais de crédito". 

Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da 
emenda , pela importância do assunto. Contudo entendemos que a 
matéria deva ser objetivo de legislação complementar. 

Pela rejeição . 

ES34539-7 ABIGAIL FEITOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a pretensão dos ilustres 
Constituintes signatários da Emenda é discordante da diretriz 
adotada pelo Relator , devendo-se, ainda, acrescentar que a 
expressão "primá r i a" está usada em oposição à expr·essão "es
pec i a 1 i zada" . 

Realmente seria uma utopia estabelecer que a União devesse 
cuidar das especialidades médicas em todos os milhares de Mu
nic\pios bras i le i ros. A viabilidade da assistência primária 
já não é tão segura , quanto mais a assistência ilimitada . 

ES34540-1 AUGUSTO CARVALHO PCB 
********* PARECER ********* 

Embora válida e de inegável importância, a matéria não 
é objeto de previsão Constitucional. 

ES34541-9 GERALDO BULHÍ:ÍES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que a propositura colide 
o Substitutivo , que não permite renovação de mandatos no 
xecutivo Estadual e Municipal . 

com 
E-

Quanto à sugestão para que a comunidade ind \gena 
Parlamentares Federais , não creio ser necessária 
Constitucional a respe ito. 

eleja 
previsão 

ES34542-7 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECE~ ********* 

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 f\sicas e jur\dicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios . Par a 
tanto , reinvind icam 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 
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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 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 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 dQ 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 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES34542-7 AFIF DOMINGOS PL 

PÁG : 1965 
16/ 10/ 87 
15:52 :30 

contribuinte ; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados , restringe a competênc i a da União no que con
cerne à l eg i s l ação do mesmo imposto ; que o Projeto já limita 
a pa rte da Uni ão em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Indust ri ali zados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição ma ior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
t o que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
bu t ável expr essiva, vislumbrando-se , aí, a possibil i dade de 
"guerra f iscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemen t e 
aquinhoados na nova par t ilha tributária, sendo que o ICM ab 
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que 
·lhes é rever t ido 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 inf lacionário, 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 pelícu l a que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços , até antecedendo a qualquer medida ef eti
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 
progressooda 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 obr i gações acessór~as, formulários e fiscalização ; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em v i sta a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

O fator posit i vo que se pode apontar para o Adicional ao 
Imposto de Renda, instituível pelos Estados, reside na poten
cialidade de aumento de sua receita t ributária, 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 cap i tal. 

ES34543-5 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Re latoria, 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 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 Substitut i vo . 

ES34544-3 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Em todo o projeto vem sendo mantido o termo Estado ao 
invés de Poder Público, conforme sugerido na emenda. 

Pela rej eição. 

ES34545-1 AFIF DOM I NGOS PL 
********* PARECER ********* 

Reje i tamos a Emenda porque entendemos que deva have r um 
espaço para que o Estado exerça o seu poder controlador e 
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fiscalizador da atividade econômica. 
Pela rejeição. 

ES34546-0 AFIF DOMINGOS 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 
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A emenda foi rejeitada porque optou-se por suprimir todo 
o artigo 233. O princípio 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 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 lei ordinária . 

Pela rejeição . 

ES34547-8 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

Dá nova redação ao art.24 do Substitutivo do Relator, 
mas não julgamos necessária a introdução do contribuinte no 
elenco de vítimas de atos lesivos, para fins de ação popular. 

Pela rejeição. 

ES34548-6 SANDRA CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação do Capítulo II do Título 
VIII . 

Após análise minuciosa do Projeto observamos: 
-A maioria dos dispositivos não acrescentou contribuição es
sencial ao texto do Substitutivo ; 
- Álguns dispositivos pecaram pelo acentuado nível de deta
lhamento, incompatível com o texto constitucional; 
-No tocante, porém , à ação do Poder Público na promoção de 
políticas de apoio e estímulo à atividade agropecuária, a 
proposta merece acolhimento. 

Pela aprovação parcial . 

ES34549-4 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

Dá nova redação ao 10. do Artigo 292 o suprime a 2o, sem 
alteração substancial de mérito. 
Entende o relator que, no cômputo geral das negociações, deva 
manter a presente redação, razão porque decide pelo não aco
lhimento da presente emenda. 

ES34550-8 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

A sugestão não contribui para melhorar a composição dos 
princípios subordinantes da Ordem Econômica enumerados em 
conformidade com seus fundamentos. 

Pela rejeição. 

ES34551-6 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em questão simplifica e melhora o texto, mere
cendo acolhimento. 

Pela aprovação. 

ES34552-4 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda representa um autêntico Substitutivo ao Capí
tulo I do Título II do Substitutivo do Relator. 

Valiosa contribuição do Deputado Francisco Dornelles, 
muitos- a maioria, aliás-, de seus dispositivos acham-se 
contemplados no Substitutivo, em sua redação final. 

No confronto com o Substitutivo do Relator, a Emenda fi
ca prejudicada . 

Pela prejudicial idade. 

ES34553-2 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

A matéria constante da presente emenda é típica da legis-
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lação infraconstitucional. 
Pela rejeição. 

ES34554-1 SANDRA CAVALCANTI 
********* PARECER ********* 

PL 

PFL 
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A supressão do único do artigo referido bem como do 
art i go seguinte e seu único constituiria grave mutilação do 
capítulo da Ciência e Tecnologia . Princípios da ordem econô
mica que se referem , particularmente, à Ciência e Tecnologia 
devem ser tratados no capítulo próprio da constituição. 

Pela rejeição . 

E$34555-9 SANDRA CAVALCANTI PFL 
********* PARECER *** ****** 

Pela aprovação, tal como propõe o ilustre Constituinte . 

E$34556-7 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
******** * PARECER ** ** *** ** 

A emenda, embora louváveis os propósitos do eminente 
Constituinte , contém matéria que conflita com a sistemática 
adotada e prevista para a elaboração do Projeto de Constitui
ção que ora se examina. 

A sua inclusão no Substitutivo traria discussões polêmi
cas que retardariam o processo de elaboração do texto. 

Assim , somos pela rejeição da emenda. 

E$34557-5 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
****** ** * PARECER ********* 

A Emenda em análise propõe a criação automática de Esta
dos membro da Federação. 

A inconveniência da providência evidencia-se, devendo a 
mesma ser ímpiementada somente após os estudos técnicos a se
rem procedidos e anuência da população interessada. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES34558-3 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
**** ** ** * PARECER **** ** *** 

A escolha dos Ministros do TCU por apenas um dos Poderes 
da União é idéia que não logrou aprovação da maioria dos mem
bros da Comissão , pelo menos até agora . 

Pela rejeição. 

ES34559.-1 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
******** * PARECER ******** * 

Encontram-se no Substitutivo disposições básicas sobre a 
preservação da Amazônia. Outros aspectos poderão ser mais a
dequadamente tratados pela legislação infraconstitucional. 

Concluímos pela reje i ção da Emenda . 

ES34560-5 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
vincular recursos orçamentários para financiamento de progra
mas de desenvolvimento da Amazônia. Entendemos que quaisquer 
vinculação permanente ou de longo prazo, poderá dificultar a 
administração pública e, o que é pior , condicioná-la a um 
percentual que o dinamismo da evolução social, política e e
conômica poderá indicar como insuficiente . 

Pela rejeição . 

ES345.P1-3 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
****** *** PARECER ********* 

· Pela rejeição , considerando que a matéria se insere nas 
atividades administrativas do executivo, sendo desnecessária 
previsão constitucional a respeito. 

E$34562-1 ALUIZIQ BEZERRA PMDB 
******** * PARECER **** *** ** 

Não obstante os elevados propósitos do autor ea emenda , 
no sentido de dar tratamento constitucional a determinados 
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aspectos referentes à dívida externa, o entendimento havido 
no âmbito da Comissão de Si stemat ização é de que a esse nível 
de deta lhamento a matéria deva ser objeto de legislação com
plementar e ordinária. 

Pela rejeição . 

ES34563-0 ALUI ZIO BEZERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda acrescenta ao texto do Substitutivo do Relator, 
disposição normativa, v i sando ao seu aperfeiçoamento. 

Porém, não refletindo o consenso havido na Com i ssão de 
Sistematização, a Emenda deve ser rejeitada. 

ES34564-8 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda, embora louváveis os propós i tos do eminente 
Constituinte, contém matéria que conf li t a com a sistemát ica 
adotada e prevista para a elaboração do Projeto de Constitui
ção que ora se examina . 

A sua inclusão no Substitutivo traria discussões polêmi
cas que retardariam o processo de elaboração do texto. 

Assim, somos pela rejeição da emenda . 

ES34565-6 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em anál i se propõe a cr i ação automática de Esta
dos membro da Federação. 

A inconveniência da providência evidencia-se, devendo a 
mesma ser implementada somente após os estudos técnicos a se
rem procedidos e anuência da população interessada. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES34566-4 DOMINGOS JUVENIL 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 circunstânci as procu
ramos atender, em parte, às finalidades perseguidas pe l a pro
posição . 

Pela rejeição, na forma do Subs titut ivo. 

ES34567-2 JOSÉ LINS PFL 
********* 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 contido no inciso XVIII . Por 
essa razão, optamos pela supressão completa do item em ques
tão . 

Pela aprovação . 

ES34568-1 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

As seguintes emendas tratam da criação de um Fundo Nac i
onal de R. A. -o que é p&rtinente à lei ordinária, são elas: 
ES34568-1, ES31436-0, ES32605-8, ES23112-0, ES31231-6 e 
ES33937- 1. 

Pela rejeição. 

ES34569-9 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

O texto do pr incí pio 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 trabalho 
aos seus colaboradores. 

A f unção social das empresas não se limita apenas are-
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muneração do trabalho executado, mas , principa l mente em pro
piciar ao trabalhador condições de perfeita salubridade . 

Os novos tempos exigem como imperat i vo de justiça soci
al, mudanças concretas em prol do engrandecimento do homem. 
Daí a importância em se manter o dispos it ivo no texto consti
tucional. 

ES34570-2 JOSÉ LINS PFL 
********* PARECER ********* 

O Autor propõe um Substitutivo ao Capítulo II, do Tít ulo 
VIII, com o objetivo de alterar o proposto origina lmente,in
serindo dois artigos (os primeiros) sem nada alterar o texto, 
apenas dando mais ênfase ao art. 251. Foi atend i do, em parte, 
por disposição que inclu í mos logo após o art. 254. 

O art. 247 e 248 exigem projeto de reforma agrária para 
que a propriedade seja desapropriada . Resolvemos manter o tex 
to como está, com os procedimentos judic i ários anteriormente 
propostos . 

A alteração do art. 249 é apenas quanto á área de terras 
públicas a ser alienada ou concedida . Passou de 500ha para 
2.000ha . Parece-nos melhor manter o limite anterior . 

O art . 254 propõe que a política habitacional não fique 
restrita ao trabalhador r ural, mas seja estendida aos peque
nos e médios proprietários . Fica mantido o texto , pois como 
está red i gido não exclui estes, apenas obriga que haja uma 
política para aqueles. 

O parágrafo único do art . 254 proposto está tecnicamente 
mal localizado, pois deveria ter recebido o n. 255, uma vez 
que trata de matér ia diferente do caput e, portanto, deve 
constituir novo dispositivo. 

Quanto ao mérito, o assunto usucapião deve ser tratado em 
etapa posterior , por ser matéria específica de dire ito priva
do, regulada pelo Código Civil. 

O art. 256 foi atendido e o 255 desce a detalhes próprios 
de legislação ordinária. 

Os demais artigos propostos não foram atendidos, porque 
julgamos mais conveniente manter os textos do Substitut i vo. 

ES34571-1 JARBAS PASSARINHO PDS 
********* PARECER ******* ** 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator. 

ES34572-9 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES34573-7 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda dispõe sobre conteúdo , cujos desdobramentos ju
rídicos melhor se coadunam com a legislação ordinária e com
plementar. 

Pela rejeição. 

ES34574-5 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* 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 f irmadas no âmbito internaciona l. Pe
la prejudicialidade . 

ES34575-3 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* 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 . 
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A Emenda propõe a modificação do caput do Art . 237 e 
respectivos ar t igos. 

Deve-se convir , no entanto , que a drástica redução do 
prazo de ocupação , de cinco anos para seis meses, inevitavel
mente gerará o aumento dos já incontroláveis conflitos urba
nos . 

Pela rejeição. 

ES34577-0 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

A alteração da redação do 2o . do art . 210 do Substitu
tivo ao Projeto de Constituição, nos termos da emenda , não 
se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Siste
matização . 

Deve ser rejeitada . 
-L-----------------------------------------------------------------------------

ES34578-8 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que se corrija a redação do 10. do 
art. 213, de molde a que- ao invés de "no item I do art . 
212" -passe a constar "no art. 211 e no item I do art. 212". 

De fato , houve lapso redacional não desejado nem 
plausível, pelo que é oportuna a corrigenda. 

Pela aprovação. 

ES34579-6 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda alterar a redação dos artigos 211 e 212 . 
Entendemos que a expresão "e pelas fundações que 

instituir ou mantiver" deixa bem claro o alcance do 
dispositivo , que deve ser mantido. 

Pela rejeição. 

ES34580-0 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

Realmente a supressão da expressão "por proposta do Pri
meiro-Ministro" irá trazer ao texto do inciso VI do artigo 
83 , mais coerênc i a no que tange ao aperfeiçoamento deste tex
to. 

Assim, somos pela aprovação desta Emenda . 

ES34581-8 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES34582-6 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame, dirigida ao artigo 150, tem seu em
basamento na cri ação do Tribunal Constitucional . 

Não efetivada esta , rejeita-se aquela. 

ES34583-4 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão 
de Sistematização , contrária ao acolhimento da Emenda . Pela 
rejeição. 

ES34584-2 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

Pela r e jeição . A ur gência na implementação do Programa 
Nacional 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 soc i al. 

ES34585-1 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe acréscimo ao parágrafo 23 do artigo 6o . , 
estabelecendo como modalidade de pena o "trabalho obrigatório 
i nterno e externo". 
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A redação dada ao dispositivo afigura-se-nos irretocável . 
Pela rejeição. 

ES34586-9 VIVALDO BARBOSA PDT 
** ****** * 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 . 

ES34587-7 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER *** ****** 

A emenda trata de matéria a ser tratada por lei comum. 

ES34588-5 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* 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 
próprios que contemplam os interesses social, econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 

ES34589-3 VIVALDO BARBOSA PDT 
***** **** 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. 

ES34590-7 VIVALDO BARBOSA PDT 
***** **** PARECER ** **** ** * 

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

Pela rejeição. 

ES34591-5 VIVALDO BARBOSA 
***** **** PARECER ***** **** 

Procedente em parte . 

PDT 

Alguns aspectos dos dispositivos sugeridos podem e mere
cem ser levados em conta. 

O relator, poderá incorporá-los ao substitutivo nos ter
mos que lhe parecerem apropriados. 

Pela aprovação parcial. 

ES34592-3 VIVALDO BARBOSA PDT 
******* ** PARECER ****** *** 

Tem por objetivo a presente Emenda incluir no Capítulo 
do Título III, que cuida das "Garantias Constitucionais", 
disposições prevendo a vigência da Constituição mesmo que ela 
deixe de ser observada por ato de força . 

Alega o nobre autor da presente proposição que previsão 
assemelhada pode ser encontrada em algumas Constituições mo
dernas. 

A presente propos itura mais se afigura idealizante de in
tenções de natureza política do que instituidora de preceitu
ação de ordem jurídica. Uma vez que a Constituição não seja 
obedecida ou que por ato de força se a revogue, que força co
gente terá a afirmação de que ela persistirá assim mesmo 

Examinando, assim, a presente iniciativa sob o ponto de 
vista estritamente jurídico, não vemos como incorporar a res
pectiva idéia incluindo os textos sugeridos no Projeto. 

Pela rejeição. 
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A Comissão de Sistemati zação adotou orientação que não 
pode conviver com os princip ias seguidos pela emenda . 

Pela rejeição . 

ES34594-0 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda amp l ia o elenco de partes legitimadas para a 
propositura da ação de inconstitucionalidade (art . 149 e in
cisos), o que não encontra guarida no seio da Comissão de 
Sistematização, que se preocupa com o emperramento do STF . 

Pela rejeição. 

ES34595-8 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Os princípios gera i s que compõem o texto constitucional 
admitem especif i cações que, no entanto, ainda mantém o cará
ter de princípio 'orientador . A concretização desses princí
pios é objeto de legislação infraconst i tucional, como é caso 
da sugestão do nobre Constituinte . 

Pela rejeição . 

ES34596-6 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Os aspectos básicos de preservação da Amazônia se encon
tram estabelecidos no Substitutivo . Os demais aspectos pode
rão ser mais adequadamente tratados pela legislação ordiná
ria . 

Concluímos pela rejeição da Emenda. 

ES34597-4 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
****** *** PARECER ** **** *** 

A Emenda propõe a inclusão, onde couber , de dispositivo 
atribuindo a todos o dever de garant i r o cumprimento da Cons
tituição . 

A Emenda revela-se despicienda ao versar sobre o óbvio e 
sobre o que implicitamente, está contido no Subst i tut i vo . 

Pela rejeição. 

ES34598-2 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES34599-1 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
** ******* PARECER ** ****** * 

O acréscimo ao 2o . do art . 6o. proposto pela emenda já 
se encontra implícito na expressão "prisão ilegal " , uma vez 
que o flagrante preparado ou esperado configura uma ilegali 
dade . 

Pe l a rejeição . 

ES34600-8 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Modifica o parágrafo único do ar t. 24 do Subst i tutivo do 
Re~ator , cuja manutenção integral julgamos mais conveniente, 
por considerarmos difícil dar um carát er jurídico à emulação . 

Sugerimos, porém a sua inserção no caput do art. 24. 
Pela reje i ção . 

ES34601-6 ALUIZIO BEZERRA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda propõe aditamento ao parágrafo 22 do artigo 6o . 
do Subst i tutivo, que trata da institu i ção do juri . 

ES34602-4 

O acréscimo em apreço em nada aperfeiçoa o texto . 
Pela rejeição . 

ALUIZIO BEZERRA 
********* PARECER ***** **** 

PMDB 

A emenda , embora louváveis os propósitos do eminente 
Cons t ituinte , contém matéria que conflita com a s i stemática 
adotada e prevista para a elaboração do Projeto de Constitui-
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A sua inclusão no Subst i tutivo trar i a discussões polêmi
cas que retardariam o processo de elaboração do texto . 

Assim , somos pela rejeição da emenda. 

ES34603-2 ARNALDO PRIETO PFL 
**** ***** PARECER ** ******* 

Aprovado parcialmente nos termos do artigo 192 do 2o. Subs
titutivo. 

ES34604-1 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ** ** ***** 

A Emenda busca suprimir toda a Seção I , Capítulo I do Tí
tulo VI , contida o Art. 182, que dispõe sobre o Estado de De
fesa . 

Reiteradas vezes manifestamos nossa convicção de que o Es
tado de Defesa , como salvaguarda do Estado, é medida prelimi
nar que evita a decretação do Estado de Sítio . Assim, optamos 
pela manutenção do texto inserido no Substitutivo sob exame. 

Pela rejeição. 

E$34605-9 ARNALDO PRIETO PFL 
******* ** PARECER ***** **** 

As alterações propostas são grandes demais para que 
possamos aceitá-las , tendo em vista sobretudo o tratar-se de 
uma única emenda com este teor . Pela rejeição. 

ES34606-7 ARNALDO PRIETO PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Temos a convicção que. a matéria em foco recebeu tratamento 
adequado no novo Substitutivo , não merecendo as alterações 
sugeridas na Emenda. 

Pela rejeição, nos termos do Substitutivo. 

ES34607-5 ARNALDO PRIETO PFL 
*** ****** PARECER *** ****** 

A r. emenda, conforme justificação de seu ilustre autor , 
"visa aprimorar o sistema de d i str ·ibuição das matérias do 
Substitutivo e aperfeiçoar a redação do texto" . 

Do cotejo da emenda com o capítulo atacado - DA NACIONA 
LIDADE -, conclui-se que pouca divergência há em termos de 
redação, observando-se algumas alterações de mérito, com as 
quais o Relator não concorda. Pelo exposto, somos pela rejei
ção da emenda. 

ES34608-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A emenda inclui entre os inalistáveis os que não saibam 
exprimir-se na língua portuguesa , os conscritos, os menores 
de dezoito anos e considera inelegíveis os inalistáveis e os 
analfabetos. 
_____ Entendemos que somente os es t rangeiros e os conscritos 
não podem alistar-se eleitores . E i ncluímos entre os inelegí
veis os menores de dezoito anos. 

Pela aprovação parcial. 

ES34609-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
***** **** PARECER ** *** **** 

Pelo acolh i mento . 
A proposta configura justa aspiração das entidades fede

rativas de cujos solos saem as riquezas na t urais . 

ES34610-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
****** ** * PARECER ** **** ** * 

Pela aprovação. 
Se o "caput" do artigo já estabelece que a lei regulará 

as condições específicas para o aproveitamento dos potenciais 
de energia hidráulica e dos recursos e jazidas minerais em 
faixa de fronteira e em terras indígenas, torna-se desneces
sário e dispensável um Parágrafo único estabelecendo uma con-
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d i ção específica , que deverá s e r objeto da lei ordinária . Por 
essa r azão somos pela aprovação da Emenda . 

ES34611-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A proposta i nclusão do Distrito Federal entre as uni
dades da Federação está,de fato , coerente com a autonom i a que 
se propõe para essa unidade político-administrativa . Como 
propusemos à ace i tação emendas que propõem a fusão do art . 
1o . com o art. 2o ., estamos propondo a aceitação parcial des
ta emenda. 

ES346 12 -1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ***** **** 

Bas t a ler com mínima atenção o Título V, Da Organiza
ção dos Poderes e Sistema de Gover no, para constatar-se que a 
emenda proposta não passaria de mera decla ração retór i ca. As 
exceções previstas são tan t as que ser i am 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 . 

ES34613-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
*** ****** 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 
Manoe l 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 mais var i adas, 
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. 

ES34614-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
*** **** ** PARECER ** ******* 

A superação dos preconceitos de raça e cor são obje
tivos fundamentais do Estado, e estão também consagrados no 
pr i ncípio da igualdade de todos perante a lei . Serão , ass i m, 
consequentes a construção de uma grande Nação na igualdade 
sem distinção de sexo, e a fundamentação das relações inter
nacionais do Brasil i nclusive no repúdio ao racismo . Pelare
j e i ção . 

ES34615-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A emenda é adequada e vem convincentemente justifica
da . Pela aprovação . 

ES34616-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A emenda é adequada e vem convincentemente just i fica
da. Pela aprovação. 

ES34617-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
** ** ***** PARECER *** ****** 

A emenda quer dar nova redação ao parág r af o 1o . do art. 
6o. do Substitutivo. 

Concor damos. 
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES34618-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A emenda pret ende dar nova redação ao 5o . do art . 6o . 
do sub5t i tutivo, alterando-lhe o conteúdo . 

Pe l a própria sistemát i ca adotada para a elaboração do 
subs t it utivo , não podemos acatar a sugestão oferecida na 
emenda. 
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Pela rejeição . 

ES34619-9 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER *** ****** 

PL 

PL 

PÁG : 1975 
16/10/ 87 
15:52:30 

Através desta Emenda pretende o ilustre Constituinte al
te rar a redação do parágrafo 6o. do art. 6o. do Subs t itu t ivo 
ao Projeto de Const i tuição . 

É nosso entendimento que a matéria de que trata este pa
rágrafo já se encontra disciplinada em outro dispositivo do 
Proj eto. 

Pela rejeição . 

ES34620- 2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
****** *** PARECER *** ****** 

A emenda em tela propõe o acréscimo de parágrafo ao art . 
6o . do Subst i tutivo ao Projeto de Const i tuição com a finali
dade de determinar que "por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, ninguém será privado de 
qualquer de seus direitos .. . • . 

Esta matéria já se encontra disposta no parágrafo 43 do 
mesmo artigo . 

Pela prejud i cialidade. 

ES34621-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER *** *** *** 

A emenda em exame apresenta nova redação para o 11 do 
art. 6o. objetivando aprimorar sua redação, tornando-a mais 
clara e de boa técn i ca legislativa. 

Pela aprovação parcial. 

ES34622-9 ADOLFO OLIVE I RA PL 
******** * PARECER ** ** ***** 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 14 do artigo 
6o. do Substitutivo do Relator. 

A redação dada pelo Substitutivo, em sua versão final , é 
quase idêntica, sendo mais escorreita e precisa. 

ES34623-7 

A Emenda, assim , fica prejudicada. 
Pela prejudicialidade . 

ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ****** *** 

PL 

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

A redação final do Subst i tutivo revela-se mais ajustada 
ao texto constitucional . 

Pela rejeição. 

ES34624-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda assegura aos presos a integridade física e mor-
ral . 

A redação do Substitutivo amplia esses direitos, para 
inclu i r o respeito à dignidade do preso. 

A Emenda, assim, em parte acorde com o texto fica pr eju
dicada. 

Pela pre j udicialidade . 

ES34625-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação para o parágrafo 22 do ar
t igo 6o . , do Substitutivo. 

A matéria está devidamente tratada na redação final do 
Substituti vo. 

Pela rejeição . 

ES34626-1 ADOLFO OLIVEIRA 
* * *****~* PARECER ***** **** 

A Emenda inclui no elenco das penas previstas no 
grafo 23 , a de morte. 

O Substitutivo repudia a adoção da pena máxima. 

PL 

pará-
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Pela rejeição. 

ES34627-0 ADOLFO OLIVEIRA 
********* -PARECER* ******** 

PL 

PL 

PÁG: 1976 
16/ 10/87 
15:52:30 

Propõe a supressão do parágrafo 30 do artigo 6o., que 
trata da vedação à manutenção de prisão quando a liberdade 
prov i sória é admitida. O dispositivo deve ser preservado, es
pecialmente em virtude da necessidade de cercar de garantia o 
cidadão contra a privação de sua liberdade. 

Pela rejeição. 

ES34628-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Propõe alteração no parágrafo 31 do artigo 6o . . A reda
ção do Projeto assegura o contraditório e a ampla defesa. A 
proposta do Autor é acolhida, pois, com outra redação, no Pro· 
jeto . 

Pela aprovação parc i al. 

ES34629-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ****** *** 

Propõe a alteração do parágrafo 32 do artigo 6o . . A re
dação do Projeto preservou o princípio, sem buscar especifi
cá-lo. Portanto, o objetivo visado pelo Autor será a l cançado 
mediante a aludida preservação, em redação direta e c l ara. 

Pela rejeição. 

ES34630- 0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Propõe a alteração na redação do parágrafo 38 do artigo 6o. 
Cuida o parágrafo da inv iolabilidade da residência e domicí
lio das pessoas. O princípio geral da inviolabilidade é man
tido intocado no Projeto do Relator. Das exceções ao princí
pio cuida a Emenda. A redação adotada no novo Projeto res
salva os casos de determinação judicial, de realização de 
prisão em flagrante , o coibir crime ou desastre, o socorro às 
vítimas e a preservação da saúde e da incolumidade púb li ca. 
O elenco é grande, mas é, igualmente, de todo necessár io, uma 
vez que as ressalvas se apóiam no intento de impedir que a 
inviolab i lidade do domicílio seja utilizada como meio para a
cobertar atividade ilícita. 

Pela rejeição. 

ES34631-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
***** ** ** 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 justif i cativa são as emendas 
ES26797-3 e ES30534-4, da ilustre Constituinte Lúcia Vânia e 
do nobre Constituinte P~ulo Roberto Cunha, respectivamente . 
Visam elas a suprimir do referido parágrafo 47 a expressão " 
do pagamento 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 par t e compro
ve a impossibilidade de pagar custas e taxas" . Há um equívo
co nessa j ustificativa comum a ambos os impugnantes. No pará
grafo em causa trata-se do direito de petição em defesa de 
direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, do 
direito de requerer ou de denunciar . 

Não está em questão, portanto , prestação jur i sdicional ,que 
é assegurada no elenco de ações do Título III, Capítulo I,DAS 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS e no referido art. 143. 

No mesmo equívoco incorre o douto Constituinte Agass i z Al
meida, em sua emenda no. ES26303-0,pela qual pretende alterar 
a redação do mesmo 47 , com imposição de sucumbência ao 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES34631-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 

PÁG: 1977 
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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 prejudicialidade das três últimas 
emendas. 

ES34632-6 ADOLFO OLIVEIRA 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 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 
V.i tor 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 Cun~a 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 
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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 dispos iti vos , pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1, ES23312-2. 

PREJUDICADAS 
· Aprovada a redação proposta pelas dez prime iras emendas 

acima relacionadas, as demais , que propugnavam a manu tenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepant e da 
solução aprovada, es tão 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 

ES34633-4 

Constituinte 
Adolfo Oliveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarell i 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

ADOLFO .OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

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. 

ES34634-2 ADOLFO OUVE IRA PL 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 52 do art. 6o. para torná-lo mais 
explícito . 

A proposta é compatível com o espírito do Substitutivo e 
pode ser absorvida sem prejuízo da forma adotada por este a 
respeito . 

Aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES34635-1 ADOLFO _OLIVEIRA PL 
********* 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 . . 

ES34636-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Emenda ao 57 do Art. 60 ., para torná-lo mais conciso. 
A forma adotada pelo Substitutivo quanto ao assunto é 

mais abrangente e concorda com a expressão moderna do direi
to . 

Pela rejeição . 

ES34637-7 ADOLFO OLIVE I RA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, embora contendo objeções fundadas em mot i vos 
dos ma is louváve i s , não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossível , tecn i camente, o seu aproveitamento. 

Pela rejeição . 

ES34638-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprimora o texto, tornando- o mais claro e obje-
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tivo. 

ES34639-3 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

PÁG : 1979 
16/10/87 
15:52:30 

A Emenda apenas dá forma redacional diversa ao texto do 
artigo 8o .. Consideramos, no entanto , mais preciso o preceito 
do Substitutivo. 

ES34640-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O que o autor propõe tem parcial procedência . 
O acréscimo da expressão "salvo registro no órgão 

competente" decorre obrigatoriamente do disposto no caput do 
art. 9o. 

A expressão "intervenção" é feliz , porque faz referência 
a um dos mais arbitrários institutos da nossa l egislação 
trabalhista, a fim de proibi-lo. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES34641-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda reproduz o texto do parágrafo único do art. 10. 
do Substitutivo, mas acrescenta uma referência ao assegura
menta do direito ao trabalho de quem não fizer a greve. 

A referência nos parece supérflua, pois a lei comum o
brigatOriamente garantirá esse outro direito. 

Entre direitos não há conflito, todos hão de ser assegu
rados. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES34642-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor que os militares elegíveis serão agre-
gados a partir da filiação a partidos políticos quando se 
candidatarem. 

O Substitutivo acolheu a pretensão do autor, com poucas 
alterações na redação . 

Pela aprovação parcial. 

ES34643-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A inelegibilidade por parentesco proposta pelo autor 
inclui somente os parentes do Governador e do Prefeito. 

Entendemos que os parentes do Presidente da República 
também devem ser incluídos. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES34644-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a deslocar o conteúdo dos artigos 19 a 26, 
que são suprimidos, para o art. 6o. , na forma de parágrafos. 

Concordamos com o deslocamento proposto e aprovamos igu
almente, com algumas alterações redacionais, as outras suges
tões da presente Emenda, que aprimora a técnica jurídica do 
texto anterior. 

ES34645-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Visa a dar ao ítem II do artigo 20 do Substitutivo do 
Relator uma nova redação que aperfeiçoa o texto, vez que res 
salva a não concessão de habeas corpus a punições disc i plina
res militares, mas a mantém em outros casos. 

Consideramos melhor suprimir o inc i so II do art. 20 . 
Pela rejeição . 

ES34646-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Visa a aprimorar a redação do ítem II do artigo 21 do 
Substitutivo do Re l ator , e, a nosso ver, atinge o objetivo 
proposto, desde que se lhe faça algumas alterações redacio-
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nais. 

ES34647-4 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES34648-2 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9. 

ES34649-1 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

PL 

PL 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo . 

ES34650-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

PÁG: 1980 
16/10/87 
15:52:30 

A Emenda tem total procedência . Tal como propõe o Autor 
da Emenda a redação do dispositivo deve ser imperativa, pois 
a definição da faixa de fronteira e a sua inclusão entre os 
bens da União, constituem tradicional preceito constitucio
nal. 

Somos, po i s, pela aprovação da Emenda . 

ES34651-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por julgarmos desnecessário o acréscimo 
sugerido, vez que a matéria está posicionada adequadamente no 
Substitutivo do Relator . 

ES34652-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O tema e a disposição da Emenda recomendam seu acolhimento 
Pela aprovação . 

ES34653-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ***** **** 

A proposta , em face de tratamento diverso dado à matéria, 
ficou prejudicada . 

ES34654-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES34655-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O tema e a disposição da Emenda recomendam seu acolhimento 
Pela aprovação . 

ES34656-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando o entendimento consensual 
quanto aos critérios do dispositivo . Por outro lado, os Depu
tados Federais exercem o mandato foram de seus respectivos 
Estados percebendo algumas vantagens que não seriam concebí
veis se concedidas aos Deputados Estaduais . 

ES34657-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECE~ ********* 

Pela 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 que não seriam justificá
veis se concedidas aos Deputados Estaduais. 

ES34658-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, 
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ficou prejudicada. 

ES34659-8 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

A proposição merece acolhiment o , por regular 
mais apropriada a matér i a . 

Pela aprovação. 

ES34660-1 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

PÁG : 1981 
16/10/ 87 
15:52:30 

de fo rma 

PL 

A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, 
ficou prejudicada . 

ES34661-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A proposta, em face de tratamento diverso dado à matér ia, 
ficou prejudicada. 

ES34662-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo . 

ES34663-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O tema e a disposição da Emenda recomendam seu acolhimento 
Pela aprovação. 

E$34664-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítu lo VI, 
título IV, que trata das regiões de desenvolvimento foi ex
cluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja maté
ria passou a compor o art. 238. 

ES34665-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o novo substitu- · 
tivo do relator suprimir o dispositivo. 

ES34666-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Concordamos com as modificações em relação aos ítens I,II,IV, 
III,e parágrafo único. Com referência à supressão do caput do 
artigo 63, estamos também de acordo , desde que seu conteúdo 

passe a figurar dentro de um novo parágrafo ser criado no 
texto. 

ES34667-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Embora a Emenda aprimore a redação, entendemos que os casos 
de acumulação devem ser previstos em lei complementar e não 
especificados no texto Constitucional. 

ES34668-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na presente Emenda aprimora a redação e 
deve ser acolhida. 

E$34669-S ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ******~** 

O Substitutivo acolhe em essência as finalidades perse
guidas pela Emenda. Pela aprovação parcial. 

E$34670-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo acolhe em essência as finalidades perse
guidas pela Emenda. Pela aprovação parcial. 

E$34671-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 
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. Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, 
nela se reconhece por i gual 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 significat iva 
contribu i ção. Pela aprovação, na forma do Substitutivo . 

ES34672- 5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Destacando-se a proposição pela v irt ude da oportuni dade, 
nela se reconhece por igual as caracter í sticas 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 Subst itutivo signif icativa 
contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES34673- 3 ADOLFO OLIVE IRA PL 
********* PARECER ********* 

O nosso voto é pela manutenção do texto do Substitutivo. 
Pela rejeição . 

E$34674-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* 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. Ta i s qualidades resultam em que a Emenda 
com certeza incorpora ao segundo Substitutivo significativa 
contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo . 

ES34675-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Destacando-se a proposição pela virtude da oportun i dade, 
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 cert eza incorpora ao segundo Substitutivo significativa 
contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitut ivo . 

ES34676-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que mer ece, 
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 contemplam os interesses social, econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo. 

ES34677-6 ADOLFO OLIVEI RA PL 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo acolhe em parte as argumentações produzi
das na Emenda . 

Pela aprovação parc ia l . 

ES34678-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação na for ma do Substitutivo. 

ES34679-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Improcedente, nos termos do Substitutivo do Relator . 
Pela reje ição, que melhor disciplina a matéria . 

E$34680-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
******* ** PARECER ********* 

Pela aprovação na forma do Subst i tutivo . 
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ES34681 - 4 ADOLFO OLIVEIRA 
** ****** * PARECER ********* 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES34682- 2 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

PÁG : 1983 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

Data vênia do eminente Autor, pensamos que o termo econo
mic i dade , pela sua abrangência , me lhor se coaduna do t exto 
do Subst i tutivo , no dispositivo em questão. 

Pela rejeição . 

ES34683-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER *** ** **** 

Data vên i a do eminente au t or, a matéria se acha melhor 
disc i plinada no t exto do Subs t itutivo. 

Pela r e j eição. 

ES34684-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ***** PARECER ********* 

Data vênia do eminente Autor , a redação do texto do Su
bstitutivo, no particular , tem a preferência, até agora , de 
maioria dos membros da Comissão , daí nosso parecer pela re
jeição da Emenda. 

ES34685-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
** ******* PARECER ********* 

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

ES34686-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
****** *** PARECER **** **** * 

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

ES34687-3 ADOLFO OUVE IRA PL 
*** *** *** PARECER *** ****** 

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

ES34688-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
*** **** ** PARECER **** ** *** 

Pedimos escusas ao eminente Autor para dissentir do seu 
entendimento já que o texto apresenta-se , no particular, se
quencialmente mais adequadamente elaborado. 

Pela rejeição. 

ES34689-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ***** **** 

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

ES34690-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ***** ** ** 

Concordamos com as ponderações do ilustre autor, somos 
pela aprovação da emenda. 

ES34691-1 ADOLFO 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 a l vissaradas pelo ilustre constituinte , t endo 
que nas d iscussões f i nais sobre a ma t éria f i rmamos 
di~erente, que mantemos no novo Substitutivo . 

ES3469 2-0 ADOLFO OLIVEIRA 
** ******* PARECER ********* 

PL 

da Repú
do Títu
às a 1 te
em vista 
pos i ção 

PL 

O Constituinte Adolfo de Oliveira propõe seja suprimido o 
3o. do art . 117 , por achar-se contemplada sua intenção no 

parágrafo único do art . 83 , relativo à competência do Senado 
da República em j ulgar o Pres i dente da República e o Primei
ro-Ministro nos crimes de responsabilidade. 
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Pela aprovação. 

ES34693-8 ADOLFO OLIVEIRA 
******** * PARECER ********* 

PL 

PL 

PÁG : 1984 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

A remissão correta que se faz é ao art. 122 e ao 4o. do 
art. 125, e não como propõe a Emenda do Deputado Adolfo Oli
veira , por evidente erro datilográfico. 

Pela aprovação. 

ES34694-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda ao Deputado Adolfo Oliveira procede , guardando 
coerência com os demais dispositivos referentes ao Senado da 
República . 

Pela aprovação. 

ES34695-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda do Deputado Adolfo Olive i ra dá nova redação ao 
inciso VI do 1o. do art. 120, suprim i ndo a expressão "das 
Pastas" a fim de simplificar o texto do dispositivo: "os Mi
nistros Militares"; outra sugestão presente na mesma Emenda é 
i ncluir o Ministro do Inter ior no Conselho de Defesa Nacional 
a fim de se privilegiarem também as questões sociais , de al
çada daquele Ministério . 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES34696-2 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

ES34697-1 

A Emenda visa ao aprimoramento do texto. 
Aprovada, nos termos do Substitutivo . 

ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

Esta Emenda, de autoria do Deputado Adolfo Oliveira, pro
põe seja o Ministro Chefe do Gabinete Militar o Secretário
Geral do ConselhÓ de Defesa Nacional. Observe-se que a reda
ção do dispositivo remete para a lei a regulamentação da or
ganização e do funcionamento do Conselho , descabendo , pois, 
ao texto constitucional atender tal minúcia . 

Pela rejeição. 

ES34698-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda, de autoria do Deputado Adolfo Ol l veira, 
indubi t avelmente aprimora a redação original do 2o. do art. 
121 . Por isso , somos pela sua aprovação . 

ES34699-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O Constituinte Adolfo de Oliveira, autor da Emenda em exa
me, propõe a fusão dos parágrafos 2o . e 5o. do art . 125 com o 
parágrafo único do art. 122 , por economia redacional . Obser
ve-se que o art . 122, por seu parágrafo único trata gener i ca 
mente da submissão do programa de governo à Câmara Federal . 
Já os parágrafos 2o. e 5o. dizem respeito à aprovação do pla
no do Gabinete, após a eleição do sucessor do Chefe de Gover
no vitimado por moção de censura ou rejeição de voto de con
fiança. São, pois, situações bem distintas e que merecem as
sim se manter, a bem da fiel interpretação do dispositivo 
constitucional. Pela rejeição. 

ES34700-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

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

ES34701-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa, apenas, a modifica r a redação do disposi-
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ES3470 1-2 ADOLFO OLIVEIRA 

tivo , sem alterar seu conteúdo . 

PL 

PÁG : 1985 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

A modificação sugerida não merece ser acolhida, porque 
não traduz o pensamento predominante na Comissão de Sistema
t i zação . 

Pe l a rejeição . 

ES34702-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A supressão suge rida não é conveniente , uma vez que os ar
tigos indicados, no seu "caput", prevêem situações distintas. 

Pela rejeição. 

ES34703-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECE R ********* 

A matéria de que trat a a Emenda nada tem a ver com o dis
positivo que se p~etende alterar . 

Pela rejeição. · 

ES34704-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
***** **** PARECER ********* 

A proposição melhor regula a matéria, razão pela qual 
somos pela sua aprovação. 

ES34705-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ***** 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 det i dos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades 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 interesses social, econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Subst i tutivo . 

ES34706-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
****** *** PARECER ********* 

O Substitutivo acolhe em parte as argumentações produzi
das na Emenda . 

Pela aprovação parcial. 

ES34707 - 1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda pretende agrupar dispositivos . Na verdade , a ob
servação é pertinente e merece ser acolhida , porque aperfei
çoa o Projeto de Constituição. 

Pela aprovação, na forma do Subst i tutivo. 

ES34708 - 0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
******* ** PARECER ***** **** 

A Emenda pretende agrup·ar dispositivos . Na verdade, a ob
servação é pertinente e merece ser acolhida, porque aperfei
çoa o Projeto ~e Constituição . 

Pe l a aprovação , na forma do Substitutivo . 

ES34709-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
** *** **** PARECER ****** ** * 

A Emenda pretende agrupar dispositi vos. Na verdade , a ob
servação é pertinente e merece ser acolhida , porque aperfei
çoa o Projeto de Constitu ição. 

Pela aprovação , na forma do Substitutivo . 

ES34710-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ** *** PARECER ********* 

A alteração proposta visa apenas a substituir a ex
pressão "proferir" por "ler". 

Entendo perfeita a redação adotada e, por isso, opino 
por que a Emenda seja r e jeitada . 
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********* PARECER ********* 

PL 

PÁG : 1986 
16/10/87 
15 :52:30 

Com o objetivo de aprimorar a redação , sugere o nobre 
Constituinte seja supr imi da do parágrafo único do art igo 132 
a expressão "do Ministério" . 

A supressão sugerida, embora louvável o objetivo do 
i lustre Constituinte, não encontra apoio na Comissão de Sis
tematização. 

Pela rejeição . 

ES34712-8 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

ES34713-6 

Emenda confusamente redigida. 
Pela prejudicial idade . 

ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

A redação trazida pela emenda é superior à do texto por 
causa da exclusão do Ministério Público. 

Pe la aprovação. 

ES34714-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O que a emenda propõe para regular a promoção por mereci
mento é razoável. 

Pela aprovação, com pequena modif icação da redação. 

ES34715-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão das letras "a", "b", "c " e 
"d" do item II do artigo 135. Optamos por mantê- las. 

Pela rejeição. 

ES34716-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe suprimir-se a frase "o juiz titular re
sidirá na respectiva comarca". Mantemo-la. 

Pela rejeição. 

ES34717-9 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

Sugere esta emenda se inclua a pa lavra "efetiva" 
da locução "atividade profissional". Concordamos . 

Pela aprovação . 

ES34718-7 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

antes 

PL 

Propõe a emenda que mediante alteração do inciso I do 
art. 138 e acréscimo de parágrafo único ao mesmo artigo , pas
sem a ser eleitos também os órgãos administrativos dos tribu
nais, e que os seus órgãos de direção sejam escolhidos pelo 
voto dos seus magistrados vitalinos a ele vinculados. As al
terações não nos parecem aconselháveis . 

Pela rejeição. 

ES34719-5 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

Esta emenda propõe nova redação ao 
nos parece a melhor. 

Pela rejeição. 

E$34720-9 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

3o . do art. 142. Não 

PL 

A emenda propõe outra redação ao art. 145, a qua l aceita
mos com a substituição da palavra "extraorçamentár ios" por 
adicionais. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES34721-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Não há necessidade de audiência do Ministério Público, na 
hipótese do parágrafo 2o . do art. 145. A emenda é aceitável . 
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ES34721-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 

Pela aprovação. 

ES34722-S ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Busca a Emenda aprimorar o texto da al,nea "h " do item 
do art igo 148 do Projeto . Segundo o entendimento colhido no 
concerto dos membros da Comissão, opt ou-se pela sua aprova
ção. 

ES34723-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Aco l hjda a suges tão de aprimorament o do texto da a l ,nea 
"o" do it em I do art . 148 do Substitut ivo , ainda que sob ou
tra roupagem. 

ES34724-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O dispositivo i mpugnado (al,nea "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. 

ES34725-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Busca a Emenda provocar a audiência obrigatór i a 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 facu l dade , sal
vo na ação penal originária ou nos inquér itos (parágrafo úni
co do ar ti go 52 do RISTF). Impor-se tal obrigatoriedade, em 
todas as causas, é impr imir ritmo ainda mais moroso ao desen
volvimento da prestação j urisdicional . Inobstante esse posi
cionamento pessoal , acolhendo o pensamento predominant e no 
seio da Comissão, sou pe l a aprovação da Emenda. 

ES34726-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda suprimir do parágrafo 2o. do artigo 
149 a sua parte final, com o que a Constituição estaria defe
rindo ao Supremo Tribuna l Federal o poder de suprir a omissão 
que impede o efetivo cumprimento da norma constituc iona l. 

Sugere , out rossim , a supressão dos parágrafos 3o. e 4o. 
do citado dispositivo , por temer o confronto entre o Jud iciá
rio e o Executivo, com sérias consequências para a União. 

Acolho integralmente a proposição , por seus l ,dimos fun
damentos. 

ES34727-6 ADOLFO OLIVE IRA PL 
********* PARECER · ********* 

A Emenda amplia o elenco de par tes legitimadas para a 
propositura da ação de inconstitucionali dade (art. 149 e in
cisos), o que não encontra guarida no se io da Comissão de 
Sistematização, que se preocupa com o emperramento do STF . 

Pela rejeição. 

ES34728-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Acolh ida a Emenda, para o fim de se remunerar o parágra
fo 1o. do art. 150 para "parágrafo único", desfazendo o equ,
voco. 

ES34729-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Objet iva a Emenda escoimar a redação da al,nea ~~a·~ do 
-parágrafo 10. do art. 150. 

Acolho a propos ição para o fim de suprimir do texto o 
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PÁG: 1988 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

vocábulo "Federais" , inserido equivocadamente após a expres
são "Tr i bunais de Justiça". 

ES34730-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Com a Emenda em exame, lembra seu autor a ex i s tênc i a, em 
alguns Estados , de Conse l hos ou Tribuna i s de Contas dos Muni
clpios, não abarcados pe l as disposições da allnea "a" do ar
tigo 151. 

A proposição não merece acolh ida , pois essa competência 
me lhor estar1a del i neada no texto das Constitu i ções Esta-
duais . Pe l a rejeição. 

ES34731-4 ADOLFO OL IVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A fórmula proposta pela Emenda aper f eiçoa o texto. 
Pela aprovação, na forma do Subst i tutivo . 

ES34732- 2 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

ES34733-1 

Argumentação de inteira procedência. 
Pela aprovação. 

ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

Pela rejeição , de acordo com entendimento predomi nante 
na Comissão de Sistemat ização. 

ES34734-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ***** PARECER ******* ** 

A Emenda não é exclusivamente de redação, como a Justifi
cação dá a entender . Substitui-se lista trlplice por e l eição 
de Juízes, sem que se fundamente tão radical mudança no re
crutamento de magistrados . Nos Estados Unidos , o s istema de 
eleição de Julzes e Promotores tem produzido alta corr upção 
polí t ica no Judic i ár io . 

Pela rejeição . 

ES34735-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conv i ver com os princ1p1os seguidos pela emenda. 

Pela rejeição . 

ES34736- 5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Comi ssão de Sistematização adotou or ientação que não 
pode conv i ver com os pr i nc l pios seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES34737-3 ADOLFO OLI VEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistemati zação adotou orient ação que não 
pode conv i ver com os pri nc1p1os segu i dos pela emenda . 

Pe la rejeição. 

ES34738-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
****** *** PARECER ** ******* 

Por conter elementos que se ajust am à orientação da Co-
missão de Sistematização , aprovamos a emenda , na forma do 
Substituti vo . 

ES34739- 0 ADOLFO OLI VEIRA 
********* PA RECER ********* 

Procedente. 

ES34740- 3 

Ass i ste, razão ao nobre constituinte. 
Pela aprovação . 

ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 
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PÁG : 1989 
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A legislação complementar não obsta a que o text o cons
titucional fixe os princ í pios e as funções institucionais do 
ministério público . 

De ou t ra parte, as "Disposições Tr ans it ór i as " poderão 
trat ar de s it uações especiais , pa r t i cul ares ou t empor á r ias . 

A boa técnica não recomenda que se transporte tudo isso 
para as Disposições Trans i tórias . 

Pela rejeição. 

ES347 41 -1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a supressão do Art . 185 e seu parágrafo un,-
co , renumerando-os para o Art. 184 , 10 . e 2o., com nova 
r edação . 

A in tenção da Emenda nos parece saluta r e adequada à dese
jáve l técn i ca legislativa . 

Pela aprovação. 

ES34742-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Art . 189 . É pertinent e. Já 
ex i ste dispositivo idêntico 1o. do Art. 92 . 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES34743-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

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

subs t itutivo a matéria é mais clara e abrangente. 
Pela rejeição . 

ES34744-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo dar nova redação ao art. 201, 
que trata das contribuições parafisca i s. 

Não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, en
tendemos que a alteração proposta não contribui para o aper
feiçoamento do mencionado d i spositivo, cuja redação no Subs
t itutivo baseou- se em numerosas Emendas e sugestões apresen
tadas sobre a matéria . 

ES34745-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER *** ****** 

O princípio da legalidade tributária tem , como 
consequência lógica e inevitável , que somente a le i pode 
conceder isenções. A norma que a Emenda pr etende inserir no 
Substitu t ivo portanto , já está contida no seu art . 202 , 
item r. 

Pela prejudicialidade 

ES34746-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ***** PARECER ** ******* 

O imposto de transmissão "inter vivos " , a qualquer 
título, por ato oneroso , de bens imóveis, por natureza ou 
acessão fí sica , e de direitos reai s sobre 1move i s , exceto 
os de garantia , bem como cessão de direitos a sua aquisição , 
não abrange apenas, como d i z seu enunciado, a transmissão da 
propriedade , mas também de direitos a sua aquis i ção. 
Torna-se , assim , necessário manter os termos ut ilizados no 
Substitut i vo . 

Pe l a Reje i ção . 

ES34747-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ***** ** ** 

Quer a inclusa emenda que caiba à Câmara Federal e não ao 
Senado da Repúbl i ca a fixação de alíquotas referentes ao 

I CMS . No Congresso Nacional , o Senado é que r epresenta os Es
t ados. Por isso, tradicionalmente é ao Senado que vem sendo 
conferido competência para reger , especif i camente , assuntos 
de interesse das Un i dades da Federação ou que lhes digam res
peito. 
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ES34748-9 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

PÁG: 1990 
16/10/87 
15:52:30 

A emenda inclusa deseja substituir o Senado pela Câmara, 
para o estabelecimento de alíquotas do ICMS (art . 209 , 6. ). 

Data venia, a decisão, por interfer i r na autonom ia dos Es 
tados , deve, se mantida, permanecer com o Senado, cujos mem
bros representam os Estados em situação de igualdade . 

ES34749-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ***** 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 prejud i cial ao interesse pú
blico, pois o transporte de passageiros é atividade a l tamente 
lucrativa e monopolizada pela iniciativa privada; que a isen
ção , fruto do "lobby" de empresas de ônibus, representa um 
rude golpe nas finanças dos Estados e Mun í cipios; que a imu
nidade representa um custo ele~ado para os Estados e Municí
pios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para os 
transportes urbanos ; que a matéria é pr edominante 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 b~ixa renda; que a imu
nidade ampla atinge tax is, onibus executivo, transportes es
colares e outras formas elitistas. 
Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência 
contestada. 

Pela aprovação. 

ES34750-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* 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 
que a matéria em tela recebeu tratament o adequado no âmbito 
da Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES34751-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* 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 Proj eto , tor
nando-o mais completo, preciso e consistente . 

ES34752-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

De fato, a redação proposta pela emenda para o discipli
namento dos investimentos de capital estrangeiro é mais ade
quada , assegurando-se plena eficácia da norma. A importância 
da estruturação de um novo padrão de financiamento na Econo
mia brasileira justifica a necessidade de se disciplinar a 
questão de remessas de lucros ao exterior, buscando-se am-
pliar os reinvest i mentos no País. 

ES34753-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
** ** ***** PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva just i ficação apresentadas 
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a al tera-
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ção proposta contribui para o aperfei çoamento do Projeto,tor
nando-o mais completo , preciso e consistente . 

ES34754- 3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
******* ** PARECE R ********* 

O exame da Emenda e respecti va justificação apresentadas 
pe lo nobre Constituinte , nos levou a concluir que a alter ação 
proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projet o, tornan
do- o mais completo, preciso e consistente . 

Ass i m, somos pela aprovação. 

ES34755-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER **** **** * 

A aprec i ação da emenda do nobre Constituint e , que al t era 
o i tem I , do 6o . do art . 220, l evou-nos à conclusão de que 
ela pode ser aceita pa~cialmente , porquanto trata de aspectos 
que contribuem efetivamente para o aprimoramento do substitu
tivo, tornando-o mais ajustado . 

Assim , somos pela aprovaç~o parcial conforme redação do 
substitutivo . 

ES34756-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A emenda do i l ustre Const i tu i nte pret ende inclui r as 
fundações e autarquias no disposto no 5o. do art. 220 do 
Projeto, argumentando ficar assim melhor compatibilizados os 
instrumentos orçamentários com o plano plurianual . Ocorre que 
pela definição do orçamento final dada pelo item I do 3o, 
do referido art . 220 já estão" incluídas as fundações e 
autarquias . 

Pela prejudicialidade 

ES34757-8 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ***** **** 

Pela rejeição. 

PL 

A emenda inclui dispositivos que deverão ser objeto de 
lei ordinár i a , pelo que somos pela rejeição da mesma , manten
do a redação mais abrangente do Subst i tutivo . 

ES34758-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
** **** *** PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte dá nova redação ao item 
I, do parágrafo 3o. do art. 220, que trata sobre o orçamento 
fiscal. 

O conteúdo da emenda, em 
Substi t utivo, levou-nos a conclusão de 
administração indireta seria exc luído 
se aprovada a emenda. 

confronto com o do 
que o orçamento da 

da lei orçamentária 

Entendemos que o momento atual é prop 1c1o para que o 
Congresso Nacional delibere sobre todos os orçamentos e não 
seria conveniente excluir os da Administração ind i reta. 

Assim , a proposta não se harmoniza com o sistemático que 
orienta o sistema de Planos e Orçamentos. 

Pela Rejeição . 

ES34759-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
***** ** ** PARECER *** ** ** ** 

A emenda do nobre Constituinte manda suprimir o 2o. do 
art . 220 . 

O dispositivo trata sobre as diretrizes orçamentár i as , 
item que const i tui, dentro do processo orçamentário, um dos 
princípios . 

Em que pese a justif i cação do eminente Au t or da emenda , 
esta não se harmon i zar com a sistemática que orienta o 
sistema de planos e orçamentos do Subst i tutivo . 

Pela rejeição . 

ES34760-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda objetiva restringir a vedação contida no artigo 
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219 do Projeto de Constituição da Com i ssão de Sistemat ização 
aos depósitos e ap l icações em inst it uições f inanceiras 
privadas. 

A disposição em exame, a nosso ver, ver sa sobr e matéria 
que est ar i a melhor def in i da em norma de caráter i nfr aconsti
tuciona l, motivo por que consideramos ma i s apropriada a sua 
supressão . 

Pela prejudicialidade. 

ES34761-6 ADOLFO OLI VEIRA 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do ar tigo 219 do 
Constituição da Comissão de Sistemati zação. 

A proposta não contr i bui, ef etivament e, par a 
mento do Projeto em est udo . 

Pela reje ição. 

ES34762- 4 ADOLFO OLI VEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

Proj e t o de 

o aprimora-

PL 

A Emenda objetiva permitir o depós ito das disponibilida
des de caixa da União em instituições financeiras of i ciais, 
retirando a exclusividade atribuída ao Banco Central no pará
grafo 3o . do artigo 218 do Projeto de Constituição da Comis
são de Si stematização. 

A proposta, não obstante os elevados propósitos que a 
inspiram, contraria os princípios que orientaram a redação do 
Projeto em estudo, em especial no que se refere às normas 
destinadas a permitir o efetivo controle do deficit público. 

Pela rejeição. · 

ES34763-2 ADOLFO OLIVEIRA 
*** ****** PARECER ********* 

ES34764-1 

Ace i to o argumento por seu ca racter técnico . 
Pe l a aprovação. 

ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

Aproveitado integra l mente no substi t ut i vo do relator. 
Pela aprovação. 

ES34765-9 ADOLFO OLI VEIRA PL 
********* PARECER ********* 

É impróprio restring i r a definição de empresa nacional à 
questão do capital , haj a vista a int erveniência de outras va
ri áveis na determi nação do controle de um determinado empre
endimento , tais como, tecnologia, ger enciament o, acesso a 
mercados, etc . 

Dessa forma, ater-se exclusivamente ao controle do capital 
não apenas é restri t ivo para o processo de financiament o da 
economia brasileira, como também não assegura o cont ro l e na-· 
cional efe t i vo nessas empresas. 

Pela rejeição. 

ES34766-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituint e com sua Emenda i nclu i r 
mais um exemplo a caracterizar a possib i lidade de abertura de 
crédito extraordinário: a mobilização nacional . 

Considerando que as situações descr itas no 3. do Ar t . 
222 são exemplificativas e já tradic ionais , em seu espí ri t o, 
no Di rei t o Cons titut ional Brasile i r o, ent edemos desnecessár i a 
ma i s uma citação exemplif icativa . 

Pela rejeição . 

ES34767- 5 ADOLFO OLI VEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentacas 
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a al t era
ção proposta contr i bui para o aperfe içoamento do Proj e t o,tor
nando-o ma is completo , preciso e cons i s t ente . 
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ES34768-3 ADOLFO OLI VEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

PÁG : 1993 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

A emenda do nobre Constituinte acrescenta ao inciso I , do 
art. 222, a expressão: "salvo nos casos de declaração de 
guerra ou decretação da mobilização nac ional ". 

Compart i lhamos da pr eocupação do emi nente Autor da emen
da , pela i mportânc i a do assunto . Contudo ent endemos que a ma
téria j á está definida , po i s os créd i tos estraord inár ios a
tendem os programas não previstos na lei orçamentária . 

Pela rejeição. 

ES34769-1 ADOLFO OLI VEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva j us ti ficação apres entadas 
pelo nobre Constituinte , não nos levou a concluir que a alte
ração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto . 

Ass i m, somos pe l a r ejeição da Emenda . 

ES34770-5 ADOLFO OLI VEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva transferir o ar ti go 217 e seus itens 
para o cap í tulo das disposições t ransitórias . 

O d i spositivo em questão trata da lei que deverá 
organ iza r as finanças públicas, re l ac ionando os temas a serem 
por esta disciplinados . 

Trata-se de norma de caráter t i picamente Const i t uc ional 
e permanente, não se justificando a transferência pretendida . 

Pela rejeição . 

ES34771-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
** ******* PARECER ** ******* 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petró l eo, hi drocarbonetos fluidos , . ~a~es 
ra r os , gás natural, e a seus derivados , bem como a m1ner1os 
nucleares e seus der i vados, requer que ao monopóli o destas dê 
tratamento constituc i ona l que consulte amplament e o int eresse 
nacional , sem, contudo , f er i r os limites razoáve i s no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas at ividades. 

Pela rejeição. 

ES34772-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ***** PARECER *** ****** 

A Emenda propõe a modificação do artigo 236 e parágra
fos, apresentando inovações de cunho social. 

Com alterações de redação e supressão de par t i cu l arida
des, somos pela aprovação parcial, nos t ermos do Subst ituti-
VO. 

ES34773-0 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Art . 235. 
Pela aprovação, nos ter mos do Subst itut ivo . 

ES34774-8 ADOLFO OUVE IRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

A Emenda propõe nova redação ao caput do artigo 237, 
buscando assegurar o direito de moradia a milhões de famílias 
carentes . 

Com as necessárias alterações, especialmente no que con-
cer ne á á r ea estipulada~ ao prazo de ocupação, somos pe la 
aprovação parcial , no$ termos do subst it utivo . 

ES34775-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao caput do artigo 237, a
present ando conteúdo inovador e aperfe içoador ao Pr oj eto. 

Pela aprovação, nos termos do Substi tutivo. 
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PL 

PÁG : 1994 
16/1 0/ 87 
15:52:30 

A Emenda propõe a supressão do Art . 238 , arguindo repeti ção 
do cont eúdo dos Ar t s. 49 e 51 . 
Pela aprovação, nos termos do Subst i tut i vo . 

ES34777-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A emenda sugere a s upressão do ar t . 239 do Substi tutivo 
por se tratar de matér i a passível de legislação or d iná ri a. 
Outros si m, não é oportuno insti t uc iona li zar o subs í d io no tex 
to const i tucional . 

Pela aprovação da emenda . 

ES34778-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A emenda proposta constribui para o aperfeiçoament o do 
texto constitucional . 

Pela sua aprovação parcial . 

ES34779-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A supressão propos t a provocaria uma lacuna na busca de 
se normatizar a política de transpor t es do País. 

Pela rejeição. 

ES34780-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Além de aprimorar a redação do texto constitucional, tor 
na o dispositivo mais ef icaz. 

Pela aprovação. 

E$34781-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
*** ****** PARECER ********* 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de i ndeniza
ção , o modo de emissão dos títulos, ou sua uti l ização no caso 
de Ref orma Agrária, no que não contribuem para a me l hor a do 
Projeto. São elas: ES33163-9, ES23697- 1,ES27216-1, ES3 11 94-8 , 
ES31172-7, E$25921 - 1, ES27654- 9, ES22413-1 , ES28989-6, 
E$27299-8, ES22018-7, ES22075-6, E$31230-8 , E$3 1424-6, 
E$34942-2, E$23102-2, E$23426-9, E$34781-1, E$23300-9, 
ES2970S-8 , e ES22182-5. 

Pela rejeição. 

E$34782-9 ADOLFO OLI VEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A desapropriação será precedida de processo 
administrativo, conforme determina o ar t igo 247 . 

E$34783-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ** ******* 

Pe l a aprovação parc ial nos termos do Subst i tut i vo. 

E$34784-5 ADOLFO OLI VEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, com al t erações superfi c i a is, não me lhora o texto 
do art. 249 do Subst it uti vo. 

Entendemos que melhor será que a Câmara e o Senado dêm a 
aprovação para alienação e concessão de terras públicas , pois, 
desse modo , haverá um estudo mais cr i terioso do assunto. 

Pela rejeição. 

ES34785-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda procede , pois melhora a redação do par ágraf o úni 
co do ar t. 252. 

Somos pela sua aprovação . 

ES34786-1 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ** ******* 

A emenda não aperfeiçoa o texto do Projeto. 
Pe la rejeição . 

PL 
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ES34787-0 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

PÁG: 1995 
16/10/87 
15:52:30 

A emenda propõe a supressão do art. 256, por ser uma re
petição do parágrafo 10. do art . 255. 

Pela aprovação, nos termos do Subst itutivo. 

ES34788-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação para os incisos que hoje 
consubstameam o artigo 7o. do Substitutivo. Preferimos manter 
o texto tal como está, junto, aliás da aprovação de numerosas 
Emendas sobre a matéria. 

ES34789-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe pro
fundas e radicais modi fi cações na postura filosófica que nor
teia o Art. 262. 

ES34790-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O Constituinte pretende que se vede a destinação de 
recursos públicos para as instituições privadas de saúde com 
fins lucrativos. 

A proposição merece acolhida. 
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES34791-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* 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. 

Rea lmente , a intervenção e a desapropriação de serviços 
privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que univer
saliza o instituto. 

Pela aprovação. 

ES34792-6 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

A emenda foi acolhida, nos termos 
Relator. 

Pela aprovação. 

ES34793-4 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

Sugestão acolhida parcialmente, 
Substitutivo do Relator . 

Pela aprovação parcial. 

ES34794-2 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

do Substitutivo do 

PL 

nos termos do 

PL 

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 amp la 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 fontes de financimento" , optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anterior. 

Pela rejeição . 

ES34795-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O autor da emmenda propõe modificação à redação do art. 
265, onde se diz que os salários utilizados no cálculo do be
nefício serão corrigidos "mês a mês" . A emenda propõe a su
pressão desta expressão. 

Entendemos que a manutenção dessa expressão é importante, 
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PÁG : 1996 
16/10/ 87 
15:52:30 

porque a legislação ordinária , como já ocorreu anteriromen
te, poderia criar formula de cálculo dos benefícios que pro
duziria grande defasagem entre o salário do trabalhador e o 
valor de seu benefício. 

Pela rejeição. 

ES34796-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração da redação do Art. 263, da for
ma a ficarem as competências do sistema único de saúde itemi
zadas. 

O relator acatou a sugestão, com pequeinas diferenças na 
redação . 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES34797-7 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ******* ** 

O autor do projeto propõe a supressão dos limites 
e 53 anos de idade para concessão da aposentadoria por 
de serv i ço. 

PL 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 

ES34798-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
****** *** PARECER ******** * 

de 48 
tempo 

O texto emendado fala em valor do benefício mínimo e, 
logo após, acrescenta que é vedada a acumulação de 
aposentadorias. A emenda objetiva erradicar essa segunda 
parte, alegando o autor que se trata de questão de legislação 
ordinária. Concordamos com o autor da emenda, lembrando, 
também, que a mistura dos dois assuntos compromete a boa 
técnica legislativa. 

Pela aprovação. 

ES34799-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda deseja que se expl i cite que a le i dis
porá sobre as aposentadorias especiais . 

O "caput" do artigo que trata do assunto já prevê tal 
procedimento. 

Pela prejudicialidade. 

ES34800-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Segundo o autor da emenda, seu objetivo é aprimorar a 
redação do projeto, suprimindo do texto da alínea "C" do art. 
265 a expressão "por velhice". 

Concordamos com a proposta, vez que se diz o segurado 
terá direito a aposentar-se aos 65 anos de idade , não e ne
cessário explicar que se trata de aposentadoria por velhice. 

Pela aprovação . 

ES34801-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ******** * 

O autor da emenda propõe alteração ao texto do art. 266, 
para dizer que é vedada a destinação de recursos públicos a 
entidades de previdência privada com fins lucrativos . 

A nosso ver, o texto do projeto é mais amplo, pois, além 
de recursos, proíbe, também, a concessão de incentivo fiscal 
a tais entidades. 

Pela rejeição. 

ES34802-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida integralmente, nos termos do Substitutivo 
do Relator . 

Pela aprovação. 

ES34803-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O dispositivo que o autor pretende suprimir encerra pro-
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PÁG : 1997 
16/ 10/ 87 
15 :52 :30 

visão que obteve aprovação consensual em todos os foros em 
que a maté ria foi discut i da, da í a opção do Re lator em favor 
de sua manu t ençaõ no Subsi t utivo. 

Pela re j eição. 

ES34804-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O Relator optou pela manutenção do texto do substi t utivo. 
Pela rejeição . 

ES34805-1 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ******* ** 

O conteúdo da emenda , em sua essência, 
incorporado ao subst i tu t ivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES34806-0 ADOLFO OLIVEIRA 
***** **** PARECER ** ******* 

O conteúdo da emenda 
subst i tutivo, pelo Relator . 

Pela aprovação. 

ES34807-8 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

foi incorporado 

PL 

já foi 

PL 

ao 

PL 

A Emenda propõe o uso obrigatório do idioma 
restrito ao ensino de primeiro grau . 

nacional 

Rejeitada nos termos do Substitutivo . 

ES34808-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
*** *** *** PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES34809- 4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
*** ****** PARECER ** ******* 

A Emenda propõe o aprimoramento da redação do 2o. do 
artigo 279. 

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo . 

ES34810-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do 4o . do artigo 279 , tra
tando-se de matéria redundante e objeto da legislação infra
constitucional . 

Aprovada nos termos do Substitutivo. 

ES34811-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda propõe a inclusão do complemento "como definido 
pelo Conselho Federal de Educação" no 3o. do artigo 279. 

Rejeitada nos termos do Substitutivo. 

ES34812-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pretende- se, com a presente emenda, prior i zar a util i za
ção dos recursos públicos pelas escolas públicas, permitin
do-se , remotamente, sua destinação às escolas privadas , desde 
que satisfaçam aos requisitos legais. 

Trata-se , ev i dentemente, de conceito mais amplo que o 
contido no Subst i tutivo e certamente mais suje i to à evas ão de 
recursos que se quer evitar . 

Pela aprovação. 

ES34813-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a atribuir ao Conselho Federal de Educação 
competência para elaborar o Plano Nacional de Educação . Pro
cede a medida, porquanto, sendo o Conselho o órgão delibera 
tivo mai or na ár ea de educação. Nada mais apropriado que lhe 
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PÁG : 1998 
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ser confiada a tarefa de elaboração do Plano Nacional de Edu
cação . Tal procedimento contribuirá decid idamen te para o a
primoramen t o do padrão de ensino do Pa í s . 

Pe la aprovação. 

ES34814-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O processo cultural é da sociedade e não "dos 
cultura is " . A redação proposta é equivocada. 

di rei tos 

Pela reje i ção . 

ES34815-9 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ******** * 

Acolhida a Emenda. 
Pela aprovação . 

ES34816-7 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

ES34817-5 

O acréscimo é acolhido no "caput" do dispositivo. 
Pela aprovação . 

ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

PL 

A presença do dispositivo é necessar1o como diretr i z à 
leg i slação complementar e ord i nária , bem como para a elabora
ção de políticas cultura i s. 

Pela rejeição. 

ES34818-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O dispositivo citado trata de matéria fundamental dent ro 
do capítulo de CT. O conce it o 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. 

ES34B19-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Apresenta o ilustre autor redação mais sucinta ao 2o. do art 
291, tornando-o, ao seu entender , mais claro e objetivo. Não 
fere o mérito do texto original. 
As definições políticas pelas quais chega o relator a texto 
diverso, obrigam-no a propor a rejeição da presente emenda . 

ES34820-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Propõe o ilustre Constituinte a supressão do 4o . do 
art . 291, por entender que já esteja previsto no art. 229, 

1o .. 
Entende o Re l ator que a explicitação da matéria torna

se, aqu i, pert i nente, r azão porque propõe a rejeição da 
presente Emenda. 

ES34821-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A expressão "naturalizados há mais de dez anos" torna-se 
necessária par a evitar que os meios de comun i cação sejam co
locados em mãos de brasile iros naturalizados para este fim. 
Por este motivo, propõe, o Relator, a r ejeição da emenda. 

ES34822-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

No cômputo geral das negociações do texto do presente capítu
lo opta o Relator pela forma a constar no subs ti tutivo a ser 
apre~entado, razão porque propõe a rejeição da presente emen
da . 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES34823-0 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PÁG : 1999 
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A inclução reveste-se de grande relevância para a ecolo
gia nacional. 

Pela aprovação da Emenda. 

ES34824-8 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

ES34825-6 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

Com o propósito de dotar o d i spositivo que trata da pro
teção da famllia de maior clareza e slntese , demos-lhe nova 
redação, no Substitutivo . 

Por essa razão, julgamos prejud icada a presente Emenda. 

ES34826-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Adotamos, no Subst it utivo, as sugestões apresentadas. 
Pela aprovação. 

ES34827-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A emenda visa substituir a expressão "controle de natali
dade" por "planejamento f amiliar". Somos pela aprovação . 

ES34828-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Em v i rtude do acatamento de outras emendas sobre o mes
mo assunto, vem a dar-se nova redação ao artigo que se pre
tende emendar, englobando o mérito da presente proposição. 
Pela aprovação parcial. 

ES34829-9 ADOLFO OLIVEI RA PL 
********* PARECER ********* 

Refere-se ao par. 2. do art. 300 e visa a substitu ir a 
expressão "irregular" por "carente" e a eliminar parte do 
texto. 

Pela rejeição. 

ES34830-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da emenda coinc i dem com os de dispositivos 
já constante do texto. Quanto à redação proposta, opt amos, 
por outra, que consideramos mais explícita. 

Pela rejeição. 

ES34831-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O "caput" do art . 303 , que a emenda manda suprimi r, esta
belece a destinação das terras de posse memorial dos índios . 

Em sua economicidade, objetivando a consecução de me lhor 
técnica legislatura, a s ugestão esqueceu que tais terras são 
destinadas à posse permanente das populações indlgenas. 

Em novo entend imento, o texto original, sem as modifica
ções propostas, apresenta maior coerência e melhor clareza, 
razão pela qual de i xamos de acatar a emenda. 

Pela rejeição. 

ES34832-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda redação ao parágraafo 2o. do art igo 302 
que suprime a expressão "e obriga à destinação de percentual 
sobre os resultados da lavra em benefi cio das comunidades in
dígenas e do meio-ambiente". 

À nossa compreensão, é necessár i o manter a mencionada 
expressão, como o fizemos no texto do Segundo Substit utivo , 
com o objetivo de estabelecer claramente as condições parti -
culares da exploração mineral em terras indígenas . 

Pela rejeição. 
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ES34833-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe alteração redacional no art . 304. Opta
mos pela manutenção do dispos i tivo, na forma como está redi
gido no Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistemati zação, 
por considerarmos mais claro e preciso no que se refere ao 
atendimento do objet ivo de defesa dos dire i tos e i nteresses 
das populações i ndígenas . 

Pela reje i ção. 

ES34834-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PAREC ER ********* 

Trata-se de Emenda que objetiva alterar a redação do 
art. 3o . do Título dos Disposições Transitórias, o qual con
fere o direito de averbação das vantagens dos cargos do ma
gistério e da magis tratura àqueles alcançados pelos disposi
tivos da Emenda Constitucional n . 7 , de 1977 . 

Deve a propos i ção ser acolhida , pois resultou suprimido 
todo o art . 3o . do novo Substitutivo, f ace ao acolhimento de 
out r as Emendas . 

ES34835-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator . 

ES34836-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* 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. 

ES34837-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* 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. 

ES34838-8 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda propõe a exclusão da 
7o. do Título X ao artigo anter ior. 

Tendo em vista a supressão do art . 6o. 
7o., face ao acolhimento de Emendas nesse 
em exame é procedente . 

Pela aprovação da Emenda . 

ES34839-6 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

referência do art . 

e do próprio ar t. 
sentido , a sugestão 

PL 

A emenda em tela v i sa 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 . 

ES34840-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Opinando pela manutenção do texto , sem alteração, não há 
como acolher a Emenda . 

Pela rejeição. 

E$34841-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A matér i a constante da presente emenda , embora os altos 
propósitos ao eminente Const i tuinte,conflita com a sistemát i
ca adotada pelo Substitutivo. 
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Ass i m, somos pe l a r e jeição da emenda . 

PL 

ES34842-6 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

PÁG: 2001 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

A matér i a constante da presente emenda , embora os altos 
propósitos do eminen t e Constituinte ,conflita com a sistemáti
ca adotada pelo Subs t itutivo . 

Assim, somos pela rejeição da emenda . 

ES34843-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O proposto na presente emenda, acha-se contemplado no 
Substitu t ivo . 

Assim , pela sua aprovação . 

ES34844-2 ADOL FO OLIVE I RA PL 
**** ***** PARECER **** **** * 

A alteração proposta aperfeiçoa o texto do Substitutivo . 
Pela aprovação da Emenda. 

ES34845-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ** *** PARECER ********* 

Pretende anular , quanto a todos os atuais membros do Mi 
nistério Público, as vedações que a Constituição considerar 
necessár ias, assegurando-lhes as novas vantagens. 

Pela rejeição. 

ES34846-9 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ** *** PARECER ********* 

Queremos crer que as disposições dos art i gos , da forma 
como estão ordenados , devem ser reescalonados. 

Assim , a presente emenda se torna conveniente. 
Pe l a sua aprovação. 

ES34847-7 ADOLFO OLIVEIRA 
**** *** ** PARECER **** ***** 

PL 

A apreciação da emenda do nobre Constituinte, que altera 
o item I, do parágrafo 6o., do artigo 220, levou-nos à con
clusão de que ela pode ser aceita parcialmente, portanto tra
ta de aspec t os que contribuem efetivamente para o aprimora
mento do Substitutivo, tornando-o mais ajustado. 

Ass i m, somos pela aprovação parcial conforme redação do 
substitutivo . 

ES34848-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da presente Emenda efet i vamente aprimora o 
tex t o do subst i tuti vo, daí nosso parecer pela sua aprovação . 

ES34849-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ****** *** 

A supressão pretendida justifica-se face à desnecessida
de de atribuir-se a prioridade aludida. 

Pela aprovação. 

ES34850-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
******* ** PARECER **** ***** 

A supressão pretendida pela Emenda é procedente , tendo 
em vista que o conceito de ex-combatente deve limitar aos que 
tenham part i cipado , efet ivamente em operações bélicas. 

Pela aprovação . 

ES34851-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ****** *** 

Pela aprovação parcial, considerando que os termos da 
Emenda proposta pelo ilustre Constituinte4 são coincidentes , 
em parte, com as diret rizes adotadas pelo Relator . 

ES34852- 3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
**** ***** PARECER ** **** *** 
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A Emenda aperfeiçoa o Substitutivo , dando o exato senti
do da norma que se pretende consubstanc iar . Pela sua aprova
ção. 

ES34853-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A proposição melhor disciplina a matéria relacionada com 
a Previdência Socia~ Urbana e Rural. 

Pela aprovação , na forma do Substitutivo. 

ES34854-0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Aprovada nos termos do Substitutivo. 

ES34855-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Não vislumbramos, na redação proposta, aprimorament o ca
paz de tornar o dispositivo mais eficaz. 

Com efeito, quando a disposição constitucional estabele
ce: "a União demarcará as terras ocupadas pelos ,ndios, de
vendo o processo estar conclu,do no prazo de cinco anos, con
tados da promulgação desta Constituição" , em nosso entendi
mento, não ficou qualquer dúvida, porquanto se houvesse a hi
pótese de prorrogação de prazo, o que não ocorre, ali estaria 
prevista. 

ES34856- 6 

Por tais razões, deixou de ser aceita a Emenda. 
Pela rejeição. 

ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial . 

PL 

No mérito, entendemos deva ser acolh ida a Emenda apre
sentada, a qual deverá ser objeto de uma redação ma i s adequa
da. 

ES34857-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* 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 . 

ES34858-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Trata-se de disposição transitória que, em tempo certo, 
tende a desaparecer do ordenamento constitucional. prevalen
do então a norma geral contida no artigo 85 citado, com o 
qual no presente não é conflitante, como sugere a Emenda. 

Pela prejudicia l idade. 

ES34859-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A manutenção do Dispositivo no texto constitucional nor
matizará uma distorção na aplicação da política dos transpor
tes rodoviários. 

Pela rejeição da emenda. 

ES34860-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Tendo em vista a magnitude dos problemas educacionais a
bordados, somos de parecer que o dispositivo seja mant ido na 
forma do Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES34861-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda foi acatada, tendo em vista os argumentos contrá
rios dos Senhores Const it uintes para a criação da SUDAMOC,es
pecialmente porque representaria uma divisão da Amazôn i a. 

Somos, pois, pela aprovação da Emenda. 
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Pela aprovação , de acordo com a justificativa. 

ES34863-9 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER *** ****** 

PL 

PL 

PÁG: 2003 
16/ 10/87 
15:52:30 

A proposição em análise objetiva alterar a redação do 
art . 58 das Disposições Transitórias, o qual prevê a realiza
ção de plebisc i to nos antigos Estados da Guanabara e Rio de 
Janeiro para que haja manifestação por parte das populações 
envolvidas sobre a fusão das duas unidades realizada sem 
aquele processo . 

A providência resulta inconveniente no momento atual, 
podendo até ser considerada inútil e dispendiosa , conformeo 
resultado da consulta popular . O dispositivo em tela estásu
primido do Substitutivo face à aprovação de Emendas ofereci
das com essa finalidade . Pela rejeição . 

ES34864-7 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A proposição em análise objetiva alterar a redação do 
art. 58 das Disposições Transitórias , o qual prevê a realiza
ção de plebiscito nos antigos Estados da Guanabara e Rio de 
Janeiro para que haja manifestação por parte das populações 
envolvidas sobre a fusão das duas unidades realizada sem 
aquele processo. 

A providência resulta inconveniente no momento atual , 
podendo até ser considerada inútil e dispendiosa, conformeo 
resultado da consulta popular . O dispositivo em tela estásu
primido do Substitutivo face à aprovação de Emendas ofereci
das com essa finalidade . Pela rejeição . 

ES34865-5 ADOLFO OLIVEIRA PL 
*** ** **** PARECER ** ******* 

Dá nova redação ao parágrafo 3o. do artigo 59, das Dis
posições Transitórias do Substitutivo do Relator para estabe
lecer que •a enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos 
da marinha e seus acresc i dos " , tendo em vista que já existe a 
defin i ção legal do que seja terreno de marinha e seus acres
cidos . Não vemos inconveniente no esclarecimento dado no 
texto do Substitutivo. 

ES34866-3 ADOLFO OLIVEIRA PL 
****** *** PARECER *** ** *** * 

Acrescenta parágrafo 4o. ao artigo 59 das Disposições 
Transitórias do Substitutivo do Relator para estabelecer que 
"extinta a enfiteuse, o antigo titular do dom,nio direto de

·verá no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de responsabili
dade, confiar à guarda do registro de imóveis competente toda 
a documentação a e l a relativa" . 

Julgamos necessário fazer constar da Constituição dis
positivo desta natureza, para esclarecimento futuro, em caso 
de dúvidas. 

ES34867-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
***** **** PARECER ** **** *** 

Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, 
nela se reconhece por igual as características ideais da for
mulação técnica irrepreens,vel 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. 

ES34868- 0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Trata-se de matéria impertinente ao texto constitucional 
cabendo a imp lantação da providência, qual seja a atribuição 
de tratamento político, administrativo e financeiro ao 
Município de Petrópolis, à legislação infraconstitucional. 
Pela rejeição da Emenda. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SIS TE MATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES34869-8 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PL 

PÁG: 2004 
16/ 10/ 87 
15:52 :30 

Pela aprovação parcial, suprimindo-se os artigos 61, 62, 
63 e 64 e pela permanência no texto do Substitutivo do Art . 
65. 

ES34870-1 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada faz referência a um artigo que acha
mos por bem suprimir do texto constitucional . 

Pela rejeição. · 

ES34871 - 0 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A inclusão proposta não procede, ainda mais quando, pelo 
acolhimento de outras Emendas, o dispositivo que se pretende 
alterar resultou suprimido no novo Substitutivo deste Rela-
tor . • 

Pela rejeição. 

ES34872-8 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a extinção gradual da contribuição sin
dical e a distribuição de sua arrecadação, como para interme
diária capaz de permitir a sobrevivência da maioria dos sin
dicatos. 

Optamos, no Substitutivo, pela eliminação 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 gerais das 
entidades sindicais, o que permite aos sin~icatos a sobrevi 
vência e é uma forma legítima de arrecadar recursos para cus
teio de atividades . 

Somos pela rejeição . 

ES34873-6 ADOLFO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte . 

PL 

As ponderações que respaldam a justificação são plausí
veis e merecem ser levadas em conta. 

O relator poderá transpô-las sob forma de Disposições 
Transitórias, nos termos que lhe parecerem apropriados. 

Pela aprovação parcial . 

ES34874-4 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

· Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do inciso 
III do artigo 60 das Disposições Transitórias, por atribuir 
ao Ministério da Fazenda "atividade reservada á fiscalização 
sanitária e á função social" . 

Com efeito , fiscalizar o cumprimento da legislação sobre 
defesa e proteção da saúde, de segurança da Pátria, da econo
mia e do trabalho nacionais, ainda que relativamente aos bens 
e serviços importados, não é tarefa própria ou exclusiva do 
Ministério da Fazenda . · 

Portanto, a Emenda é benvinda pela aprovação . 

ES34875-2 ADOLFO OLIVEIRA PL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES34876-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor substitutivo ao art. 291. 
Entende o Relator que no cômputo geral das negociações , 

não tenha podido adotar a redação oferecida, razão porque o
briga-se a propor a rejeição da presente Emenda. 

ES34877-9 
********* PARECER 

Pretende 
do artigo 13, 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* 
o autor imprimir nova redação ao parágrafo 6o. 
a fim de aperfeiçoar sua redação, tornando-a 
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ma i s clara e abrangente . 
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PMDB 

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

Pela aprovação parcial . 

ES34878-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PA RE CER ********* 

A emenda não se ajusta ao en t endimento predom i nante na 
Comissão de Sistematização. Pe l a rejeição. 

ES34879-5 FERNANDO HENRIQU E CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura estabelecer critérios para fi xação dos 
vencimentos dos mag i strados . 

Em que pese a louváve l opinião do ilustre constituinte, 
a disposição contida na Emenda conflita com o entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização. 

Assim , somos pela sua rejeição. 

ES34880-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Realmente , a promoção por antiguidade constitui um d i 
reito que somente em casos excepcionais deve ter admitida a 
sua recusa. 

O sugerido "quorum " de dois terços, portanto, significa 
subs t anc ial aprimoramento do preceito, pois deixa induvidosa 
a posição do Tribunal sobre a questão, tornando sempre exigí
vel , para tanto, a manifestação favorável de sua esmagadora 
maioria . 

Pela aprovação. 

ES34881-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A inclusa emenda quer suprimir o advérbio "também " no 
6 . do art. 209 do Projeto de Constituição , por considerá-lo 
desnecessário. 

De fato o vocábulo é supérfluo, principalmente porque a 
regra é autônoma da do parágrafo precedente. Entretanto, a 
orientação da Comissão de Sistemat i zação é pela permanência 
do vocábulo . 

ES34882-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda inclusa quer suprimir a expressão "inclusive" 
ao conferir imunidade de ICMS "sobre operações que destinem a 
ou t ros Estados petróleo, inclusive combustíveis líquidos e 
gasosos dele derivados , e energia elétrica " . Afi r ma ser des
necessária. 

Na verdade , no citado advérbio é supérfluo o seu uso es
tá errado , po i s não são petróleo os combust í veis dele deriva
dos, não comportando inclusão nele. 

Mas o Projet o da Comissão de Sistematização mantém ovo
cábulo . 

ES34883-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
*** ****** PARECER ******* ** 

A emenda em exame propõe alterar a redação do parágrafo 
8o. do art . 6o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 

Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tra
tamen t o adequado no Projeto. 

Pela rejeição . 

ES34884-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda propõe a transposição do parágrafo 45 do art . 6o . 
para o art . 5o .. 

O art . 5o. trata dos fundamentos maiores das relações in
ternacionais brasileiras . Os direitos fundamentais relativos 
às pessoas merecem estrutura própria no Substitutivo. 
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ES34884-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 

Pela rejeição. 

ES34885-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende modificar o caput do art. 6o. para 
substituir a expressão "integridade física e moral" pe l a "in
tegridade física e menta l ". 

Discordamos do ilustre autor da proposta, por entender
mos incluída na integridade física, a mental. 

Pela rejeição. 

ES34886-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

A emenda não propõe senão mudança de redação 
importância. 

Pela rejeição. 

PMDB 

de pequena 

ES34887- 6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A presença do dispositivo visa a evitar a mercantiliza
ção inescrupulosa e aética dos bens e valores culturais, sob 
o patrocínio criminoso do Estado. 

Pela rejeição. 

ES34888-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda supressiva proposta está sendo observada no 
Substitutivo. 

Pela aprovação . 

ES34889-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe modificação do dispositivo que consubs -
tancia, o Capítulo I, do Título referente à Ordem Social. 
Nesta fase do processo, optamos por manter a redação orlgl
nal, deixando para a fase de revisão redacional a retomada da 
sugestão apresentada pe lo ilustre autor . 

Pela prejudicialidade. 

ES34890-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta do Autor completa a redação da redação ante
rior pois, sem pesquisa básica não teremos desenvo lvi mento 
científico e tão pouco a capacitação científica e tecnoló
gica. 

Pela aprovação . 

ES34891-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Por se ajustar às norm~s adotadas pela Comissão de Sis
tematização, somos pela aprovação da emenda. 

ES34892-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Mod i fica o artigo 26 do Substitutivo do Relator para es
tabelecer que o Estado só responde pelas custas processuais, 
quando for parte. Julgamos que a ressalva tiraria o alcance 
social do dispositivo emendado. 

Pela rejeição. 

ES34893-1 FERNANDO HENRIQUE CARQOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES34894-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo adota a mesma estrutura do Projeto, man
tendo disposições majoritariamente aprovadas pela Comissão 
Temática. 

Pela rejeição . 
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PMDB 

ES34895-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria , 
ficou prejudicada . 

ES34896-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A proposição em tela visa à supressão dos arts . 32, 33 e 
36 do Título referente às Di sposições Transitórias. 

Os dois primeiros dizem respeito a direitos a ex-comba
tentes e aos chamados "Soldados da Borracha" , respectivamen
te, enquant o que o último trata doss segurados da Previdência 
Social urbana e rural . 

Os ex-combatentes e os denominados "Soldados da Borra
cha" devem ter seus direitos assegurados no texto, enquanto 
que o dispositivo relativo à previdência rura l o preceito re
sultou incorporado a outro no texto do Substitutivo. 

As disposições em tela são socialmente relevantes. 
Pela rejeição . 

ES34897-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada refere-se a dois artigos que foram 
suprimidos. 

Pela rejeição. 

ES34898-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
** ** ** *** PARECER ** ******* 

Trata-se de Emenda que objetiva alterar a redação do 
art. 3o. do Título dos Disposições Transitórias , o qual con
fere o direito de averbação das vantagen5 dos cargos do ma
g i stério e da magistratura àqueles alcançados pelos disposi
tivos da Emenda Constitucional n . 7 , de 1977. 

Deve a proposição ser acolhida , pois resultou supr i mido 
todo o art. 3o. do novo Substitutivo, face ao acolhimento de 
outras Emendas. 

ES34899-0 FERNANDO HENRIQU E CARDOSO PMDB 
** ** **** * PARECER ****** ** * 

Esta Emenda objetiva suprimir , no 2o . do art. 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituiçã) a expressão 
"na forma da l ei", sob justificativa de que "apropria lei re 
lativa ao tributo há de conter em si mesma os elementos indis 
pensáveis à realização dos princícipios mencionados no 2o. 
do art. 207 . Há engano , evidentemente. 

Pela rejeição . 

ES34900-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
** ** ***** PARECER ********* 

A inclusa emenda quer suprim i r o advérbio "também" no 
6 . do art . 209 do Projeto de Constituição, por considerá-lo 
desnecessário . 

De fato o vocábulo é supérfluo, principalmente porque a 
regra é autônoma da do parágrafo precedente. Entretanto, a 
orientação da Comissão de Sistematização é pela permanência 
do vocábulo . 

ES3490 1-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo i lustre Constituinte , confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES34902-3 OTTOMAR PINTO PTB 
**** ***** PARECER *** **** ** 

Pretende o nobre autor da Emenda introduzir alteração no 
Capítulo III do Título V, que trata da Organização dos Pode
res e Sistema de Governo. 

Trata-se de matéria polêmi ca e que foi objeto de discussão 
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ES34902-3 OTTOMAR PINTO 

e definida, adequadamente , no novo Substitutivo , 
em con t a todas as sugestões oferecidas e a op i nião 
ria dos membros da Comissão de Sistematização . 

Pela reje i ção, nos termos do Substitut i vo . 

ES34903-1 OTTOMAR PINTO 
** ******* PARECER ******* ** 

PTB 

levando- se 
majoritá-

PTB 

Embora relevante a matéria constante da propositura do e
minente Constituinte, a sua inclusão no Substit utivo trar i a 
uma pol êmica que , salvo melhor ju í zo, retarda r ia a elaboração 
do texto constituciona l ora em discussão . 

Em assim sendo , somos pela rejeição da emenda . 

ES34904-0 MA RLUCE PINTO PTB 
********* PARECER **** ***** 

Desde a Carta de 1934, exceto o período do Estado Novo, 
o Munic í pio é considerado como parte integrante do pacto fe 
derado e uma das originalidades das Constituições Bras i le i ras 
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 
Substitutivo. 

ES34905-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a l terações redacionais aos parágrafos 
22 e 23 do art.6o. do Substitutivo do Relator . 

As modificações propostas, conquanto representem aper -
feiçoamentos inestimáveis ao texto, impedem-lhe a abrangên -
cia e extensão que se pretende dar aos dispos i tivos em 
apreço . 

Pela rejeição. 

ES34906-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES34907-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
****** *** PARECER **** **** * 

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

Pela rejeição. 

ES34908-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. · 

ES34909-1 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER **** ***** 

Propõe o autor da Emenda a supressão de diversos dispo
sit i vos do artigo 7o . do Projeto sob o fundamento de que são 
cláusulas restritivas da liberdade econômica e inibidoras de 
livre iniciativa . Tivemos o cuidado de conferir uma a uma as 
supressões propostas e ver i ficamos que nenhuma deles cria di
reito novo ou amplia o que já existe na tradição do nosso d i 
reito positivo . Cabe not ar, ainda , que a inclusão dos ref eri
dos preceitos no texto const i tucional resulta de centenas de 
Emendas aprovadas nesse sentido, nas fases anteriores do pro
cesso constituinte . 

ES34910-4 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
******** * PARECER ********* 

A Emenda declara a liberdade do exercício do direito de 
greve, mas conforme a lei dispuser . 

Isto é, em parte , o que o Substitut i vo contém , expresso 
no parecer à Emenda ES22141-8, afastada a referência à lei. 
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ES34910- 4 FRANCISCO BENJAMIM 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES3491 1-2 FRANCISCO BENJAMIM 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

PÁG: 2009 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

Parece-nos que a contribuição da categoria e o preceito 
da l ivre filiação são condições da liberdade de organi zação 
sind i cal . A extensão explícita do dispositivo aos sindicat os 
rurais é necessária. Sua especificidade poderia dar azo à in
terpretação errônea da exclusão das entidades rurais do dis 
posto . 

O direito de apenas uma entidade à representação da cate
goria em convenções coletivas deve ser explicitado em decor 
rência da possibilidade , admitida pelo Substitutivo, da exis
t ência de mais de um sindicato por categoria e base territo
r i a 1 . 

As supressões propo~tas não podem ser aceitas , mas a Emen
da harmoniza-se com o Substitutivo no resto . 

Pela aprovação, nos termos do Subst i tutivo. 

ES34912-1 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER *** ****** 

Pretende o autor suprimir o art. 17. 
Entendemos que a não ap li cação em qualquer ele i ção de 

normas referentes ao processo eleitoral no ano do pleito, é 
matéria política da maior importância e deve ser estabelecida 
na Constituição. 

Pela rejeição. 

ES34913-9 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
**** ***** PARECER **** *** ** 

Pretende a emenda suprimir o art. 16 com o argumento de 
que se trata de matéria da legislação ordinária . 

ES34914-7 

Concordamos com os argumentos do autor . 
Pela aprovação. 

FRANCISCO BENJAMIM 
********* PARECER ********* 

PFL 

Pretende o au t or i mprimir nova redação . ao artigo 13 e pa 
rágrafos. 

A emenda segue a linha geral do Capí t ulo dos Direitos Po 
líticos. 

As alte r ações propostas são em pa r te aceitáveis. 
No entanto, somos pela redação que o Substitutivo deu 

aos referidos dispositivos , que se encontram redigidos em con 
formidade com a técnica legislativa recomendada. 

Pela aprovação parcial. 

ES34915-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Pela rejeição. 
A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Siste

matização. 

ES34916-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

O ilustre constituinte, com sua emenda, objetiva: 
1o.) com a supressão do 2o . do art. 221, que possam ser 
oferecidas emendas aos projetos de Lei relativos às matérias 
orçamentárias no pl enário das Casas Legislat ivas e não apenas 
na Comissão Mi sta como estabelece o Projeto . Se aprovada, 
t e ri a ainda como consequência que a apreciação de qualquer 
emenda aos projetos referidos teriam que ser discutidas e 
votadas pelos "plenários" . Essa l i beral i dade tornar i a o 
processo de tram i tação legislativa das matérias orçamentárias 
por demais extenso pois , com as minorias se util i zando dos 
diversos mecanismos de retardamento que os regimentos 
permitem , dificilmente os projetos completariam a tramitação 
legislativa nos prazos prev i stos, antes do início, inclusive, 
do exercício financeiro . 
2o.) com a supressão do 3o . do art. 221 , que nenhum limite 
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seja estabelecido para a aprovação de emendas aos projetos 
relativos aos orçamentos. Tal situação P?d~ria trazer de 
volta o quadro existente antes da v1gencia da atual 
Constituição, quando centenas de milhares de emendas eram 
apresentadas e milhares aprovadas pelo Congresso 
transfomando o Orçamento em peça inútil como instrumento de 
administração pública. 
3o.) com a supressão do item I do 6o . do art. 220, impedir 
que seja autorizado na lei orçamentária, a abertura de 
créditos suplementares e a contratação de operações de 
crédito inclusive por antecipação de receita, em percentuais 
que o próprio Legislativo haja por bem estabelecer. Se 
aprovada, a execução orçamentária estaria seriamente 
prejudicada pois todas as autorizações teriam que ter uma 
específica apreciação legislat iva o que, além de saturar a 
capacidade de trabalho do Congresso desnecessariamente , 
demandaria tempo que poderia paralizar a própria ação 
administrativa. 

Pelo descrito, somos pela rejeição. 

ES34917-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte dá nova redação ao item 
II, do art. 222, pretendendo dar melhor explicitação ao dis
positivo. 

O conteúdo da emenda, em confronto com o do Substituti
vo, levam-nos a conclusão que a redação proposta é redundan
te . Entendemos, pois, que permaneça a do Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES34918-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o nobre Constituinte com a presente Emenda res
tringir o nível de flexibilidade que deve ter o executor 
orçamentário pois permitirá que o Executivo, port exemplo, 
altere os valores orçamentários clasificados pela natureza 
econômica da despesa. 

Pela rejeição. 

ES34919-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ***** **** 

Improcedente e impertinente . 

PMDB 

Os dispositivos citados não cuidam de leis complementares 
como afirma a justificação. 

Pela rejeição. 

ES34920- 1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 
Não se vislumbra a necessidade ou conveniência de se es

pecificar a natureza do controle externo para os Conselhos 
Nacional e Estaduais do Ministério Público. 

ES34921-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte inclui o ítem 
6o. do art . 220: "normas para sua realização". 

Entendemos que a Constituição deve 
princípios e não critérios. 

Pela rejeição. 

PMDB 

I I I, no 

estabelecer 

ES34922-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES34923-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitu-
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tivo do Relator. 

ES34924-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A redação proposta pelo autor omite outras maneiras de 
regular as relações de trabalho como o acordo coletivo e a 
sentença normativa da Justiça do Trabalho. 

Consideramos preferível, embora às vezes repetitiva, a 
forma de Substitutivo . 

ES34925-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

Procedente. 

PMDB 

Deve-se evitar qualquer vinculação constitucional sobre 
a remuneração. 

Pela aprovação. 

ES34926-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a disciplinar a promoção por merecimento 
dos ju izes estaduais, e, posta como está, em muito contribui 
para o aproveitamento do texto do Substitutivo. 

Pe l a aprovação. 

ES34927-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

As finalidades perseguidas pela Emenda estão, 
rente texto, contempladas pelo Substitut i vo. Pela 
parcial. 

ES34928-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

com dite
aprovação 

PMDB 

Dá nova redação ao paráfrafo 1o . do art. 59 das Di sposi
ções Transitórias do Substitutivo do Relator mas, a nosso 
ver, não aperfeiçoa significativamente o texto emendado. 

ES34929- 5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 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 aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES34930-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição em análise objetiva alterar a redação do 
art. 58 das Disposições Transitórias, o qual prevê a r ealiza
ção de plebiscito nos antigos Estados da Guanabara e Rio de 
Janeiro para que haja manifestação por parte das populações 
envolvidas sobre a fusão das duas unidades realizada sem 
aquele processo. 

A providência resulta inconvenie~te no momento atual, 
podendo até ser considerada inútil e dispendiosa, conformeo 
resultado da consulta popular. O dispositivo em tela estásu
primido do Substitutivo face à aprovação de Emendas ofereci
das com essa finalidade. Pela rejeição . 

ES34931-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A manutenção do Dispositivo no texto constitucional nor
matizará uma distorção na aplicação da política dos transpor
tes rodoviários . 

Pela rejeição da emenda. 

ES34932-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

O pretendido na Emenda está, com diferente redação, a
tendido pelo Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
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PMDB 

PMDB 

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 imprescind ível ao pr.ojeto . 

Pela rejeição. 

ES34934-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Concessão de pensão especial aos chamados Soldados da 
Borracha , através de lei de iniciativa do Poder Executivo . 

Entendemos que não se deve cometer, por via constitucio
nal, tal tipo de ônus ao Governo que , provavelmente poderá 
ver-se em dificuldades para atender ao comando estabelecido 
na Carta Magna . 

Pela rejeição. 

ES34935-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Propõe , o ilustre Constituinte , a antecipação, para 1o . 
de janeiro de 1988 , da vigência do sistema tributário con
substanciado no projeto, enfatizando o seu Autor na Justifi
cação "a luta pela reforma tributária" que "vem sendo travada 
há anos pelas lideranças municipalistas", em face da "falta 
de recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais 
têm administrado "para cumprir as múltiplas necessidades de 
seus Municípios". 

A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 . e 
213 teve por escopo atender não apenas as reivindicações dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar
-lhes recursos para a necessária descentralização administra
tiva de encargos. A elevação gradativa de sua participação na 
arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágra
fos , foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos Tribu
tos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes 
dessa elevação. 

Pela rejeição. 

ES34936-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A presente emenda visa aperfeiçoar o texto do art. 13 das 
Disposições Transitórias contidas no Substitutivo. 

Assim , o seu acolhimento se faz necessário, na forma do 
Substitutivo . 

ES34937-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, de acordo com a just i ficativa. 

ES34938-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Dá a presente emenda nova redação do 2o. 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. 

ES34939-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

No cômputo geral das negociações do texto do presente capítu
lo opta o Relator pela forma a constar no substitutivo a ser 
apresentado , razão porque propõe a rejeição da presente enten
da . 
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ES34940-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Sua sugestão foi acolhida em essência na forma do 
Substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES34941-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta de nova redação para o un1co foi integral
mente acatada por aprimorar o texto constitucional e eviden
ciar com maior clareza os objetivos do preceito. 

Pela aprovação. 

ES34942-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 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-l,ES27216-l , 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. 

ES34943-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda proposta estimula a eficáci~ do transporte a
quaviário nacional, bem como aprimora o texto constitucional . 

Pela sua aprovação parcial. 

ES34944-9 FERNANDO HENRIQUE 
********* PARECER ********* 

A emenda objetiva alterar a 
No nosso entender, a emenda 

Projeto . 
Pela rejeição. 

CARDOSO PMDB 

redação do art. 245. 
não aperfeiçoa o texto do 

ES34945-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprsentada não se coaduna com o atual propósito 
de simplificar a redação do Projeto Constituição mediante a 
supressão de artigos e expressões prescindíveis. 

Pela rejeição. 

ES34946-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* 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. 

ES34947-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda transfere a competência, para julgar questões 
locais nos Territórios , dos Juízes locais, nomeados pela 
União, para os Juízes Federais, que têm atribuições diferen
tes, de natureza quase enciclopédica, que não devem ser am
pliadas. 

Pela rejeição. 

ES34948-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda proposta , em que pese conter objeções fundadas 
em motivos dos mais louváveis, não se enquadra inteiramente 
na perspectiva jurídico-institucional contida no Projeto 
Substitutivo , devendo ser incorporada nos termos do Substitu
tivo. 

ES34949-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, apenas de redação, realiza incontestável apri
moramento do texto. 
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Pela aprovação . 

ES34950-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe trocar "com eficácia de coisa julgada"por 
"transitada em julgado" . Não vemos necessidade de tal altera
ção . 

Pela rejeição. 

ES34951-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES34952-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES34953-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES34954-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES34955-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********~ PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES34956-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

Optamos pela manutenção do texto originalmente 
nado. 

Pela rejeição. 

PMDB 

consig-

ES34957-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria objeto da Emenda, após estudos, foi mantida no 
novo Substitutivo do Relator. 

Pelo rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES34958-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, que tem por objetivo tornar mais claros os ob
jetivos a serem alcançados, merece aprovação, nos termos do 
Substitutivo. 

Pela aprovação. 

ES34959- 7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 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 procu
ramos atender, em parte, às finalidades perseguidas pela pro
posição. 

Pela ·rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES34960-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação. A supressão já foi realizada no Substitu-

/ 
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PMDB 

ES34961-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER **** *** ** 

Não há dúvida no sentido de que as alterações propostas 
na Emenda deixam o texto mais explícito. Contudo , esse texto 
tem o mesmo cont eúdo e não gera dúvidas na sua interpretação, 
tornando, assim, d i spensáveis as alterações sugeridas . 

Pela reje i ção . 

ES34962-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A interpretação adequada do sistema tributário propost o 
no Substi t uti vo confirma a colocação do eminente Autor, no 
sentido de que o conteúdo expresso do art . 204, ítem III , já 
está implícito no conjunto das demais normas. Contudo, a 
preocupação de muitos dos Constituintes, com eventual abuso 
da competência atribuida, à União , para regular as limitações 
contitucionais ao poder de tributar e para estabelecer normas 
gerais de direito tributário , a que se refere o ar t . 197 do 
Substitutivo, levou-nos a optar pela vedação expressa citada 
na Emenda. 

Pela rejeição . 

ES34963-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Não há dúvida de que a sugestão do eminente Autor da E
menda obedece a elevado padrão técnico . O texto do Substitu
tivo , entretanto, é claro e não deixa, também, margem a dúvi
das, sendo, assim, desnecessária a sua alteração. 

Pela rejeição. 

ES34964-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
** *** **** PARECER ** *** **** 

No cômputo geral das negociações do texto do presente 
capítulo opta o Relator por redação mais sucinta, o que o o
briga a propor a rejeição da presente Emenda. 

ES34965-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
***** ** ** PARECER **** ***** 

A emenda inclusa pretende aperfeiçoar a redação do 10 . 
do art . 209 do Projeto de Constituição, o qual faculta aos 
Estados e ao Distrito Federal instituirem um imposto adicio
nal sobre renda e proventos , até o limite de 5% do valor de
vido à União por pessoas físicas e jurídicas domiciliadas nos 
respectivos territórios. 

Salvo melhor juízo, o texto proposto é suficiente e con
ciso . 

Nova versão do Projeto rest r inge as incidências aos lu
cros, ganhos e rendimentos de capital. 

ES34966-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
** *** **** PARECER **** **** * 

A emenda anexa quer suprimir a palavra "sobre" no inciso 
II do art . 209, porque já se encontra no caput do artigo. · 

Procede o reparo . O advérbio já não foi duplicado na nova 
versão do Projeto de Constituição. 

ES34967-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ***** *** * 

A norma que a Emenda pretende inserir no texto consti -
tucional já consta do art. 208 do SUBSTITUTIVO do Relator 
(Projeto de Constitu i ção) 

Pela prejudicialidade. 

ES34968-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A inclusa Emenda, ao lado de outras, propõe que a lei 
complementar, referente ao ICMS , preveja simplesmente 
"definir os contribuintes" ou "relacionar seus contribuintes" 
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PMDB 

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 s i lenciar sobre os contribuintes do 
ICM no art. 209-III, não cabe à lei complementar definir 
outras categorias; que a emenda compat i biliza o texto com 
o citado dispositivo . 

Procedem os argumentos . A Comissão de Sistematização 
simplificou o item para "definir seus contribuintes " , na nova 
versão . 

Pela aprovação. 

ES34969-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Dentre todas as emendas modificafitavas ao art. 4o. 
uma nos pareceu plenament e justificada e absolutamente neces
sária: a de número 30132-2, de autoria do nobre 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, inc l uin -
do-se a emenda em pauta, sugerem alterações as mais var i adas, 
sem , porém, atingirem o li miar de intens i dade necessário para 
mover-nos a vontade a modificar o texto. Aceitamos, entretan
to, a s upressão, impllcita, da expressão "por etapas planeja
das". Portanto: pela aprovação parcial. 

ES34970-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a aperfeiçoar a redação do art . 23 do Substitut i vo do 
Relator . Julgamos, porém, que o dispositivo emendado deve ser 
mantido na sua redação originária, com exceção da parte rela
tiva ao rito processua l do instituto. 

ES34971-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova, redação para o art. 14, sem alte
rar-lhe o mérito. Parecer horrível, concordamos, integralmen
te, com o nobre Constituinte. 

ES34972-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

O nobre constituinte Fernando Henrique Cardoso pretende 
renumerar os parágrafos do art. 13, e acrescentar no 2. as 
palavras "eleitotal" e os deficientes físicos. Além disso in
clui no 3~ após eleitores as expressões: "os menores de 18 
anos" e suprime as mesmas expressões do 5. concordamos, em 
parte com a emenda porém não podemos acolhê-la no seu todo 
por implicar alterações que não contribuiriam para melhorar o 
texto. 

ES34973-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe compatibilização do "caput" do art . 9o. e 
de seus parágrafos 10 ., 2o. e 4o. com os parágrafos 52 e 54 
do art . 6o. do Substitutivo, por entender que as normas rela
tivas aos sindicatos já estão consagradas no capítulo que 
trata das associações em geral. 

Mas a associação sindical tem foros de excepciona li dade, 
no contexto geral das associações . E a tradição, em nosso 
Pais, de atrelamento do sindicalismo ao Estado, aconselha a 
menção expressa daquelas normas que asseguram a l iberdade e a 
autonomia sindicais. 

Somos pela reje ição das supressões propostas e a aprovei-
tamos, em nossa redação, o que é proposto para o caput do 
art . 9o . . 

Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES34974-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER *** ****** 
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A Emenda, proposta pelo i lustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES34975-9 FERNANDO HENR IQUE CARDOSO PMDB 
******* ** PARECE R ********* 

Propõe alterações redaciona i s nos parágrafos 36 , 37 , 41, 
42 e 51 do artigo 6o .. As a l terações, embora louváveis , não 
aperfeiçoam o texto . 

Pela rejeição. 

ES34976-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
*** ** *** * PARECER ******** * 

A presen t e Emenda pret ende a lt erar d i versos disposit ivos 
do Subs ti t ut i vo, a l ém de sugerir a criação de novo Título de
nominado "Disposições Complementares" e a transferênc i a de 
outros. 

Com r e lação a este último ponto, parece-~s de todo con 
veniente que a distribuição dos dispositivos deva ficar para 
a fase de redação f i na l do tex t o. 

Quanto às alterações propostas , é de s e reconhec~ r que 
algumas devem ser aproveitadas no Substitutivo que vamos of e
recer , uma vez que aperfeiçoam o referido documento . 

Somos, dessarte, pela aprovação parcial da Emenda. 

ES34977-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistemat i zação adotou orientação que não 
pode conviver com os pr i nc i pias seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 
-------------------------------------------------------------------------------c 

ES34978-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Pela prejudic i al i dade, tendo em vista que o d i sposit i vo 
que o ilust r e Constitu i nte pretende alterar fo i suprimido do 
texto do Substitutivo . 

ES34979-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ** ** ** *** 

A Emenda , proposta pe lo ilustre Constitu in te, conf li ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela reje i ção. 

ES349B0-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
** ****** * PARECER ****** *** 

Pela rejeição . A remissão não está correta . 

ES34981-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda , de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, chama a atenção para "lapsos evidentes" ocorrido 
no texto do Substitutivo (art. 13 das Disposições Transitóri
as) . Optou-se , no entanto, pela supressão do parágrafo 3o .. 

Pela aprovação . 

ES34982-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa esta emenda incluir, no 3o . do art. 11 das Dispo
sições Transitórias , as palavras "do Tribunal Federal de Re
cursos" , após a palavra "competência". O objetivo é explic i 
ta r o sent ido da nor ma . Mas l abora em erro , po i s se trata de 
um novo Tr i bunal. 

Pela r e j e i ção . 

ES34983-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda alteração do parágrafo 2o . do artigo 
302 , de f orma a adequá-lo ao disposto no artigo 232. 

Optamos,· entretanto , por modificação em ambas as normas 
ci t adas , passando a estabelecer que a exploração de r i quezas 
mi nerais em terras indígenas somente pode ser efetivada com 
autorização do Congresso Nacional, desde que sejam ouv i das as 
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comunidades afetadas . Julgamos que, dessa forma, ficam 
preservados os interesses nacionais , bem como os direitos 
das populações ind í genas autóctones. 

Pela rejeição. 

ES34984-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

No cômputo geral das negociações que conduzi r am ao novo texto 
a ser apresentado, na forma de substitutivo do re l ator , op
tou- se por uma redação que atendesse ao máximo às propostas 
oferecidas, sem que, com isso, tivesse sido possível deixar 
de adotar uma redação definida. 
Desta forma, obriga-se o r e lator a propor a rejei ção da pre
sente emenda. 

ES34985-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Sua sugestão foi acolhida em essência na forma do 
Substitutivo. 

Pe l a apr ovação parcial . 

ES34986-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda propõe a inclusão, no disposit i vo que 
prevê a revisão monetária dos benefícios previdenc i ários, do 
termo proventos. 

Consideramos desaconselhável a proposta, vez que , na es 
pec i alização de sentido que os termos adquiriram no âmbito da 
previdência social , "proventos" referem-se apena~ ás presta
ções da aposentadoria, não incluindo, portanto, auxílio-doen
ça, pensões, etc . 

Pela rejeição . 

ES34987- 2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Visa a suprimir do ar . 26 do Substitutivo do Relator a 
expressão "respondendo o Estado pelos honorários advocat í 
cios " . Não julgamos aconselhável a supressão. 

Pela rejeição . 

ES34989-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
******* ** PARECER *** ****** 

A emenda sob exame quer preservar na competência dos 
Mun i cípios o imposto sobre serviços , suprimindo a incidência 
correspondente no i mposto sobre circulação de mercadorias , 
mantido para os Estados . 

Certamente numerosos Municípios serão muito prejudica
dos com a 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 alterará sistema já implantado que 
se tem algumas espécies de operações nebu losas, poderia ser 
aperfeiçoado. Pode ser temerário mudar isso . 

A decisão é essencialmente política, na qual poder i am 
ser ouvidos os Municípios, que são os entes mais afetados. 

A Comissão de Sistematização 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. 

ES34989- 9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A duração diária do trabalho não super ior a 8 (oito) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas. 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
mát i cas, seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria ma i s 
adequada à leg i slação ordinária . 

As formas modernas de produção demonstram uma t endência 
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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 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 
a limitação de duração diária de trabalho em 8 (oito) horas, 
no máximo. 

Quanto à jornada de 6 horas para o trabalho ininterrupto, 
preferimos que conste, como no Substitutivo, em disposição a 
parte . 

ES34990-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES34991-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES34992-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES34993-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, considerando que o Substitutivo 
do do Relator suprimiu o art. 37, mas não transformou em ar
tigo seu parágrafo único. 

ES34994-5 CID CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituint?- , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES34995-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Os princípios definidos pelo Substitutivo não autorizam o 
acolhimento da Emenda. 

Pela rejeição. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES34996-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

PÁG: 2020 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

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

Pela rejeição . 

ES34997-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

A Com i ssão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES34998-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

O acréscimo proposto não altera nem melhora quer a for 
ma quer o conteúdo do dispositivo citado . 

Ademais, a questão da votação secreta melhor se enqua
dra nos regimentos das assemblé i as . 

Pela Reje i ção . 

ES34999-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão da expressão " submetendo-o 
ao Congresso Nacional . .. ", para entender que o tópico já fo i 
tratado com maior abrangênc i a no 5o. do Art. 182. 

Reputamos inoportuno a Emenda , razão pela qual opinamos 
pela rejeição . 

ES35000-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
******* ** PARECER *** ****** 

Pret ende a emenda suprimir o inciso I do art i go 212 do 
substitutivo . 

O artigo 211 se refere apenas a Estados e Distrito 
Federal. 

Somos contrários a supressão proposta. 
Pela rejeição 

ES35001-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 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. 

ES35002-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ******** * 

A emenda em exame pretende alterar a redação dos pará
grafos 8o . e 18 e suprimir os parágrafos 17 e 19 do art. 6o. 
do Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

O tratamento dado à matéria contida nesses dispositivos 
pelo Projeto é o que melhor atende às muitas sugestões ofer e
cidas pelos senhores Constituintes. 

ES35003-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão proposta provocaria uma lacuna na busca de 
se normatizar a política de transportes do País . 

Pela rejeição. 

ES35004-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se coaduna com o at ual propósito de 
simplificar a redação do Projeto de Constituição median~e a 
supressão de artigos prescindíveis. 

Pela Aprovação . 

ES35005-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhida, nos termos do Substitutivo do Relator. 
Pela ap rovação . 
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ES35006-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
** *** **** PARECER ********* 

A Emenda apresentada propõe a supressão de matéria que, a 
nosso ver , possui alta relevância econômica e merece ser man
tida no texto constitucional . 

Pela rejeição . 

ES35007- 2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

A alteração proposta é tecnicamente boa. 
Pela aprovação. 

ES35008-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

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

Pela rejeição. 

ES35009-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
*** ****** PARECER **** ** *** 

A emenda, sem alterar o mérito, aprimora o Projeto . 
Pela aprovação parcial. 

ES35010-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ******** * 

O autor da Emenda propôe transpor o art. 253 para o 250, 
renumerando os demais. Em que pese à relevância de sua con
tribuição para a melhoria da técnica legislativa, preferimos 
reordenar os artigos do capítulo referente à Política Agríco
la, Fundiária da Reforma Agrária nos termos do Substitutivo 
que estamos apresentando. 

Assim, somos pela rejeição desta Emenda. 

ES35011-1 JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Pretendem os ilustres autores com a presente emenda es
tabelecer a obrigatoriedade de revisão da lei orçamentária 
para 1988, nas Disposições Transitórias. Entendemos desneces
sário tal dispositivo pois já estão previstos instrumentos de 
alteração de leis orçamentárias: os créditos adicionais . 

Pela rejeição . 

ES35012-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 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. 

ES35013-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
****** *** PARECER ** *** **** 

As alterações propostas são grandes demais para que 
possamos aceitá-las, tendo em vista sobretudo o tratar-se de 
uma única emenda com este teor . Pela rejeição . 

ES35014-5 FERNANDO GASPARIAN PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES35015-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
**** ***** PARECER ******** * 

A Emenda pretende suprimir do caput do art . 6o. a expres
são "e a propriedade". 

Não podemos concordar com a proposta, já que o direito à 
propriedade deve ser inviolável, exceto nos casos previstos 
pela própr.ia Constituição . 

Pela rejeição. 
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ES35016-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES35017-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A emenda do Constituinte Fernando Henrique Cardoso pre
tende alterar os parágraf o 4o. e 5o. do art. 18, buscando 
tornar mais r í gidos os aludidos preceitos. 

Temos reiteradamente salientado nosso propósito de l i be
rali zar ao máximo o Capítulo at i nente dos Partidos, daí por
que em que pesem os méritos e a primorosa redação da emenda, 
não podemos acolhê-la. 

ES35018-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES35019-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda coincide com o Substitutivo em var1os pontos . 
A justificativa dos parâmetros por nós utilizados encon

tram-se no parecer à Emenda ES22141-8 . 
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES35020-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende dar nova redação para o parágrafo 1o . 
do art . 6o. 

Concordamos em parte com a proposta para retirar, não só 
as palavras "Constituição" e "Estado", mas também toda a par
te final do parágrafo. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo . 

ES35021-8 . JOSÉ SERRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pe
lo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a alteração 
proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornan
do-se mais completo, preciso e consistente. 
Pela aprovação. 

ES35022- 6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação. A supressão já foi realizada no Substitu
tivo do relator. 

ES35023-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* 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. 

ES35024-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Através desta Emenda pretende o ilustre Constituinte al
terar a redação do parágrafo 6o . do art . 6o. do Substitutivo 
ao Projeto de Constituição. 
. É nosso entendimento que a matéria de que trata este pa-
rágrafo já se encontra disciplinada em outro dispositivo do 
Projeto . 

Pela rejeição . 

ES35025-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES35027-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER *** ** *** * 

A União mantém a Justiça Federal, para resolver seus pro
blemas e a do Distrito Federal e Territórios, para resolver 
questões locais e privadas. O texto emendado estabelece que a 
jurisdição privada e local nos territórios compete à segunda 
e não à primeira. A justificativa não esclarece por que tal 
jurisdição seria mais perfeitamente exercida pela Justiça Fe
deral, que tem outra especialidade. 

A supressão proposta seria, além do mais, criadora de per
flexidade. 

A Constituição deve esclarecer quel das duas exercerá a 
jurisdição comum nos Territórios. 

Pela rejeição. 

ES35028-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o ilustre Constituinte nova redação ao Art . 293, 
pela qual estabelece que compete ao Congresso Nacional , ou
vido o Poder Executivo, outorgar e renovar concessões . A par
tir daí, cria o Conselho Nacional de Comunicação, no Exe
cutivo, satisfazendo, assim, à necessidade de coerência com 
os Artigos 31 e 76 . 

Busca o relator obter de todas as negociações uma forma 
de texto constitucional que reflita, no seu mérito, a média, 
pu 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 . 

ES35029-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda se reveste de relevante caráter de contribuição 
ao aprimoramento do texto, razão pela qual acolhemos o seu 
conteúdo em nosso substitutivo, com ligeiras modificações . 

Pela aprovação parcial . 

ES35030-7 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a alterar a redação do parágrafo único do artigo 24 
do Substitutivo do Relator. Não consideramos conveniente a 
redação proposta que não ressalva o litigante de má fé. 

ES35031-5 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* 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 outras 
fontes , em conformidade com o princípio de "dive rsificação 
das fontes de financimento", optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anterior. 

Pela rejeição. 

ES35032-3 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

A redação do único, do art. 275, foi alterada pelo 
relator, tendo suprimida a expressão questionada . 

Pela prejudicialidade. 
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ES35033-1 FRANCISCO BENJAMIM PF L 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do 4o . do art i go 279 , t r a
tando-se de mat é ria redundante e objeto da legislação infra
constitucional. · 

Aprovada nos termos do Substitutivo . 

ES35034-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do caput do artigo 236. 
Apesar de expressar uma norma gramatical , em nada altera 

a compreensão do Artigo. 
Pela reje i ção. 

ES35035-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
incluir ressa l va para ev i tar conflitos de interpretação 
constitucional no sentido de assegurar à comissão mista 
outras atribuições que lhe não determinadas em outras partes 
da Constituição (seção) atinente à Fiscalização Financeira, 
Orçamentária , operacional e patrimonial da União). Entretanto 
somos pela aprovação parcial da presente emenda com a redação 
sugerida gerando da apreciação da emenda no. es342070 , ao 
mesmo 1o . do art. 221, apresen t ada pelo nobre Constituinte , 
José Serra. 

Pela aprovação parcial 
-------------------------------------------------------------------------------0 

ES35036-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A emenda pr·oposta constribui para o aperfeiçoamento do 
texto constitucional. 

Pe)a sua aprovação parcial. 

ES35037-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda inclui a expressão" .. . a vigência ... ", no caput 
do artigo 191, visando adequada , segundo o autor. 

Comungamos com a medida aperfe içoadora do preceito, que , 
por ocasião da redação final poderá ser implementada. 

Pela rejeição. 

ES35038-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ** ** **** * 

Ressa l vadas a quant if icação do va l or e a fo r ma de indeni
zação do propr ietário do solo, que deve ser objeto de le i or 
dinária, a Emenda foi no restante aproveitada. 

Pela aprovação parcial. 

ES35039-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
*** ***** * PARECER ********* 

· A alteração do text o do parágraf o 3o . do art. 142 , pro-
posta nesta emenda , melhora-o visivelmente . Trocando "em que" 
por "na qual", colhemo- la . 

Pela aprovação. 

ES35040-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao "caput" do Art. 186. 
Entendemos vá lida a emenda proposta, quanto à redação. En 

tre t anto a modificação sugerida poderá ser procedido quando 
da realização da redação final do texto. 

Pela rejeição. 

ES3504 1-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
***** ** ** PARECER ** ******* 

A Emenda em análise sistematiza o texto do Projeto que em 
dispos i ções distintas demarcava a repressão ao abuso do poder 
econômico. Nesse sentido. consegue aperfe i çoar o Projeto de 
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PMDB 

Pe l a aprovação parcial, nos termos do Substitut i vo . 

ES35042-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A manutenção da expressão "em detrimento de outro" 
atribui , à norma efeitos mais específicos .. Pelo menos em 
hipótese pode-se adm i tir que um tributo não unifor me favoreça 
uma unidade federativa sem prejudicar as demais , à semelhança 
dos incentivos regionais. A alte r ação proposta portanto , 
mudaria o significado do dispositivo . 

Pela rejeição. 

ES35043-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do 
parágrafo 1o. 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" . 

ES35044-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda visa a alterar a redação de disposição normativa 
do Substitutivo, objetivando o seu aprimoramento. 

Aprovada, nos termos do Substitutivo . 

ES35045-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
******** * PARECER ****** *** 

O art. 112 estabelece regras sobre a posse do presiden t e 
da Repúbl i ca perante o Congresso Nacional . A Emenda objetiva 
introduzir alteração que consideramos desnecessária em razão 
da matéria. 

Pela rejeição . 

ES35046-3 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
***** **** PARECER ******* ** 

A Emenda visa a alterar a redação de disposição normativa 
do Substitutivo , objetivando o seu aprimoramento . 

Aprovada, nos termos do Substitutivo. 

ES35047-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
**** ** *** PARECER *** ** **** 

A emenda não se ajusta ao entendimento predomin"ante na 
Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição . 

ES35048-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
*** **** ** PARECER ******* ** 

Em que pese a justa preocupação do ilustre Autor, o en
tendimento, até agora, da maioria dos membros da Comissão é 
pela manutenção do texto do Substitutivo , no particular. 

Pela rejeição. 

ES35049-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
******* ** PARECER ***** **** 

A Emenda visa a alterar a redação de disposição normativa 
do Substitutivo, objetivando o seu aprimoramento. 

Aprovada , nos termos do Substitutivo . 

ES35050-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
** ***** ** PARECER ****** ** * 

A Emenda visa a alterar a redação de disposição normativa 
do Substitutivo, objetivando o seu aprimoramento. 

Contudo, deve ser reje i tada por não corresponder ao en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

ES35051-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Trata-se de emenda de redação que visa a suprim i r do pa-
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PMDB 

rágrafo 13, do Art . 13, as expressôes "t emerária ou" argumen
tando que ação temerária não pode ser englobada como calúnia. 
Concordamos em parte com a ponderação, pois realmente do pon
to de vista estritamente técnico aquele tipo de propositura 
não deve ser capitulado como calúnia. Acontece, todavia, que 
o propósi t o do legislador na espécie , é impedir açôes infun
dadas e as mais das vezes maldosos com o único objeti vo de 
manchar a imagem do político perante a opinião pública. Sen
do assim , preferimos manter o texto. 

ES35052-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Em regra, aplicável a todas as instâncias, estabelece re
gra de eleição, incompatí vel com o disposto no 1o. do art . 
157 e no art. 159 . 

Pela rejeição. 

ES35053-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão sugerida, embora louvável o objetivo do 
ilustre Constituinte, não encontra apoio na Comissão de Sis -
tematização. 

Pela rejeição. 

ES35054-4 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES35055-2 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
**~****** PARECER ********* 

A Comi ssão de Sistematização adota o r ientação que não po
de conv iver com os rumos preconizados pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES35056-1 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda que mediante alteração do inc i so I do 
art. 138 e acréscimo de parágrafo único ao mesmo artigo, pas
sem a ser eleitos também os órgãos administrativos dos tribu
nais , e que os seus órgãos de direção sejam escolhidos pelo 
voto dos seus magistrados vitalinos a ele vinculados. As al
terações não nos parecem aconselháveis . 

Pela rejeição. 

ES35057-9 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9. 

ES35058- 7 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES35059-5 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES35060-9 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela r€jeição. 

ES35061-7 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 
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A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES35062-5 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Consti t uinte, confl it a 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela re j eição . 

ES35063-3 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
***** ** ** PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte , conf l ita 
com a orientação adot ada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES35064- 1 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ** ******* 

Pela aprovação, tal como propõe o ilustre Constituinte . 

ES35065- 0 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo i lustre Constituinte, confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES35066-8 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Const i tuinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES35067-6 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER **** *** ** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação. adotada pelo Rela t or. 

Pela rejeição . 

ES35068-4 FRANCISCO BENJAMI M PFL 
********* PARECER ****** *** 

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

Pela rejeição. 

ES35069-2 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER **** ***** 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justificar a 
reti rada do te r mo •saúde " do inciso XVII do art i go 7o . do Su
bst i tutivo . 

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. 

ES35070-6 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES35071-4 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conf l ita 
com a orien t ação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES35072- 2 FRANCISCO BENJAMIM PF L 
*** ****** PARECER ***** *** * 

A Emenda , proposta pelo ilust re Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Rela t or. 

Pela rejeição. 
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A emenda pretende suprimir o dispositivo que inclui no 
rol dos direitos dos trabalhadores a redução dos riscos ine
rentes ao trabalho. Entendemos de absoluta necessidade a per
manência do mesmo no texto constitucional, de modo a assegu
rar saúde, higiene e segurança à classe trabalhadora brasi
leira. 

Pela rejeição . 

ES35074-9 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* 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 
próprios que contemplam os interesses social, econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 

ES35075-7 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

As crescentes distorções que se observam a nível das estru
turas produtivas ao longo do processo de desenvolvimento das 
sociedades não autorizam a supressão do princípio que subor
dina o exercício do direito à propriedade privada ao cumpri
mento de uma função social. 

Esta subordinação não apenas representa tendência observá
vel em grande parte das sociedades modernas, como também 
constitui necessidade imposta pela própria consolidação das 
economias de mercado . 

Pela rejeição. 

ES35076-5 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

Com vistas a atender aos interesses nacionais, imprescin
dível se torna explicitar no texto constitucional dispositivo 
referente à caracterização de empresas nacionais, para que se 
possa assegurar-lhes adequada e necessária diferenciação, pa
ra efeito do exercício de preferências relativamente às em
presas de capital estrangeiro. Só assim, acredita-se, tornar
-se-á possível o efetivo controle e autonomia nacionais em 
setores econômicos definidos como estratégicos para o desen
volvimento do País. 

Pela rejeição. 

ES35077-3 FRANCISCO BENJAMIM 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação . 

PFL 

Se o "caput" do artigo já estabelece que a lei regulará 
as condições específicas para o aproveitamento dos potenciais 
de energia hidráulica e dos recursos e jazidas minerais em 
faixa de fronteira e em terras indígenas, torna-se desneces
sário e dispensável um Parágrafo único estabelecendo uma con
dição específica, que deverá ser objeto da lei ordinária. Por 
essa razão somos pela aprovação da Emenda. 

ES35078-1 FRANCISCO BENJAMIM 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PFL 

A Emenda propõe a supressão do Art. 236, arguindo que o seu 
conteúdo acha-se contemplado no 33 do Art. 6o. 
O Art. 236 premanece, juntamente com seus parágrafos, para 
disciplinar a função social da propriedade urbana, na forma 
do Substitutivo. 
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Dado o cunho social de que se reveste, o instituto do 
usucapião urbano se torna matéria constitucional. 

Seu objetivo é assegurar o direito de moradia a milhões 
de famíl i as carentes. 

Pela r ejeição. 

ES35080-3 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Art. 238, arguindo repetição 
do cont eúdo do Art . 49 . 
Pela aprovação, nos termos do Subst i tutivo. 

ES35081-1 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
*** ** **** PAREC ER ****** *** 

A supressõa do art. 240 do texto constitucional nos pa
rece inadequada e inoportuna , dada a amplitude do dispos i tivo 
na ordenaçao da Política de Transportes do Pa í s. 

Pela rejeição. 

ES35082-0 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER *** ** ** ** 

A supressão do artigo 242 do texto constitucional não de 
monst r a aprimoramento do texto constitucional . 

Pela rejeição. 

ES35083-8 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
*** ****** PARECER ********* 

Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa 
Nacional de Reforma Agrária exige que seja definido , com a 
maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela 
Un i ão no caso de desapropriação por interesse social . 

ES35084-6 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
**** ***** PARECER *** ****** 

Tendo em vista o tipo de exploração agropecuar1a, é possí
vel que haja necessidade de alienação ou concessão de terra 
pública maior do que 500 ha , inclusive para atender a inte
resse nacional. 

Desse modo, entendemos que à Câmara e ao Senado deve caber 
a aprovação nesse caso. 

Pela rejeição. 

ES35085-4 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
** ******* PARECER *** ****** 

A Emenda propõe a inegociabilidade dos imóveis rurais dis
tribuídos pela reforma agrária por 20 anos . 

Parece-nos que 10 anos atende à média propos t a pelos Se
nhores Constituintes, devendo , pois , ser mantido o art . 250 
como está. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES35086-2 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
**** ***** PARECER **** ***** 

Entendemos que o parágrafo único do art . 252 deve ser man
tido para que seja exigida a autorização do Congresso Nacio
nal para a aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica es
trangeira, o que evitará problemas futuros de segurança na
cional. 

Somos pela reje i ção da Emenda. 

ES35087-1 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do art. 256, por ser uma re
petição do parágrafo 1o. do art. 255. 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES35088-9 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
** ***** ** PARECER **** **** * 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter as 
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indicações básicas sobre as fontes de financiamento do novo 
Sis t ema de Segu r idade 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 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 . 

ES35089-7 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ******** * 

A proposta de supressão do un1co, se acatada , retira
ria do capítulo de Ciência e Tecnologia a especificação de 
princípio essencial ao desenvolvimento tecnológico nacional. 

Pela rejeição . • 

ES35090-1 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor a supressão dos parágrafos 2o., 3o . , 4o. e 5o. 
do art. 291, apresentando justificativa apenas para o 2o. 

e 3o .. Pelo exposto , entende-se estar prejudicada a presente 
emenda. 

ES35091 - 9 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES35092-7 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* 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 . 

ES35093-5 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
** ******* PARECER *** ** **** 

A emenda foi rejeitada porque optou-se por suprimir todo 
o artigo 233. O princípio 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 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 lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES35094-3 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
***** **** PARECER ****** *** 

A Emenda oferece redação alternativa à do parágrafo 2o . 
do artigo 302 , dispondo que a exploração de riquezas minerais 
em terras, indígenas somente pode ser efetivada mediante au
torização do Congresso Nacional , assegurada a destinação de 
percentual dos resultados da lavra, nos termos do texto 
original. 

Preferimos , no entanto, redação que, a nosso ver, garan
te o acesso aos bens mi nerais existentes em terras dos índios 
e , igualmente, assegura os direitos das populações indígenas. 

Pela rejeição . 

ES35095-1 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER **** **** * 

Pela rejeição, considerando que o mandato do artigo 30, 
1o. assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni

cípios , a justa participação aos mesmos no resultado da ex
ploração econômica dos seus respectivos potenciais. De outra 
parte, o d i spositivo prevê apenas o princípio geral, que pos
teriormente será disciplinado em legislação ordinária . 
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ES35096-0 FRANCISCO BENJAMIM 
******* ** PARECER ** ******* 

PFL 

PFL 
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A inclusa emenda quer suprimir a não- incidência do ICMS 
sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, com
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétri
ca. Justifica que a supressãoo resulta da proposta de passar 
aos Estados os impostos únicos sobre minerais, lubrificantes, 
combustíveis e energia elétrica. 

70 outros Constituintes pleitearam a eliminação da imu
nidade por ferir a autonomia federativa e prejudicar os Esta
dos produtores. 

Nova versão do Projeto de Constituição não contempla os 
impostos únicos e reitera a imunidade de que trata o disposi
tivo . 

ES35097-8 FRANCISCO BENJAMIM 
**** ***** PARECER **** ***** 

Pela rejeição. 

PFL 

Embora quanto ao mérito a Emenda poderia ser aceita, so
mos pela sua rejeição pelo fato de acrescentar um disposi
tivo- o da proibição de ampliação da capacidade das refina
rias excluídas do monopólio- que no nosso entender não ne
cessita e não deve constar do texto constitucional, podendo 
ser objeto de lei ordinária. 

ES35098-6 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ******* ** 

As inclusas emendas querem suprimir , do 6o. do artigo 
209 , a parte final que invoca, como ressalva, · o item II do 
parágrafo precedente. Com a supressão, justifica o autor que 
está compatibilizando a matéria com emenda que preserva nau
nião os impostos únicos, invalidando citado item II do 5o. 

Como se vê , o destino da emenda depende da preservação 
ou não dos impostos únicos com a União, o que o Projeto não 

vem fazendo. 

ES35099-4 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ** ******* 

Esta Emenda intenta que permaneça, sob a competência da 
União, os impostos sobre energia elétrica, lubrificantes lí-
quidos ou gasosos e os minerais, para tanto acrescentando 
ítens ao art . 207 do SUBSTITUTIVO do Relator ( projeto de 
Cont ituição). 

Pelo sistema tributário adotado pelos Constituintes, a 
União perderá seis tributos sobre: 1) Transporte; 2) Comuni
cações; 3) Lubrificantes e Combustíveis; 4) Energia elétrica; 
5) Territorial; 6) Minerais. 

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

Pela rejeição . . -------------------------------------------------------------------------------
ES35100-1 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
******** * PARECER **** ***** 

A Emenda sob exame, ao lado de outras, propõe a supressão 
da competência do Senado para estabelecer alíquotas para as 
operações intra-estaduais com energia elétrica, mi nerais , 
petróleo e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. 
Justifica que a dispos ição perde sentido à medida que outra 
Emenda propõe a permanência do Imposto único. 

A ser acolhida a preservação dos impostos únicos, quer na 
órbita federal hoje praticada , quer na órbita dos Estados, a 
Emenda também seria acolhida. A matéria comporta várias 
alternativas . 

Mas as versões do Projeto de Constituição vem mantendo a 
transferência para o campo do ICM de todos os bens antes 
submetidos aos impostos únicos. 

Mas em respeito à autonomia federativa, nova versão do 
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Projeto mantém apenas os minerais no inquinado item II . 
Pela aprovação parcial. 

ES35101-0 FRANCISCO BENJAMIM PFL 
********* PARECER ********* 

PÁG: 2032 
16/10/ 87 
15:52:30 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r, do art igo 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 Sis tema 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, si m, la
ti na. . 

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 í tens 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 
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pública, assim considerada pela OMS. 
Somos, pois, pela rejeição da emen~a. 

ES35102-8 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
********* PARECER ********* 

PFL 

PÁG : 2033 
16/10/87 
15:52:30 

PMDB 

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

Pela rejeição. 

ES35103-6 JOSÉ COSTA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator . 

ES35104-4 JOSÉ COSTA PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9 . 

ES35105-2 JOSÉ COSTA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda dá nova redação à maioria dos incisos do artigo 
7o. sem, no entanto , desnaturar-lhes o sentido. De outra 

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

ES35106-1 JOSÉ COSTA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES35107-9 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável a preocupação do ilustre Autor, pare
ce-nos que o texto do Substitutivo traduz a matéria adequada
mente, inclusive porque o Congresso Nacional, pela sistemáti
ca geral adotada pelo Projeto, poderá dispor sobre o assunto 
mediante le i ordinária. 

Pela prejudicialidade. 

ES35108-7 FERNANDO HENRIQUE 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada, apesar 
ria pertinente à lei ordinária. 

Pela rejeição. 

CARDOSO PMDB 

da relevância, trata de maté-

ES35109-5 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A generalização proposta na emenda quanto à competência 
do legislativo para decidir "sobre concessões, renovaçoes, 
permissõese autorizações relativas a serviços públicos" (art. 
77, XV) é desaconselhável, pois o Congresso Nacional teria 
deformada sua função pelo exercício indiscriminado de tarefas 
afetas ao Executivo. 

ES35110-9 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda é adequada e vem convincentemente justifica
da. Pela aprovação . 

ES35111-7 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende alterar o art. 15, com vistas a melho
rar a redação do dispositivo. Acontece, contudo, que o pre
ceito foi suprimido, motivo pelo qual a proposição perdeu a 
razão de ser. 
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