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A emenda pretende excluir do parágrafo 5o. do art. 6o. 
do Substitutivo o seguinte: 

" . .. Sendo formas de discri~inação, entre outras, subes
t imar, estereotipar ou degradar por pertence r 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 Subst i tutivo . 

ES22665-7 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art. 6o . do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 

A modificação propos t a objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ordinária e, 
deste modo, aperfe i çoar a técnica leg i slativa. 

Pela aprovação. 

ES22666-5 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe o acréscimo de inciso ao art. 93, in
cluíndo como de iniciativa privativa do Primeiro-Ministro as 
leis que disponham sobre os efetivos das Forças Armadas. 

Após o exame da emenda, concluímos por sua rejeição . 

ES22667-3 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Apesar de não ter a configuração de Estado, 
os territórios são entes administrativos e integram a União . 
Por outro lado, a manutenção do dispositivo foi considerada 
indispensável, tendo em vista que no sistema adotado pelo 
substitutivo do Relator, foi reservada à competência de Lei 
Federal dispor sobre a organização administrativa e judiciá
ria dos Territórios. 

ES22668- 1 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22669-0 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22670-3 JOÃO REZEK PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende adicionar ao parágrafo 4o . do art. 6o. 
do Substitutivo a possibil i dade de exame dos fundamentos de 
qualquer ato, não podendo , ainda , atribuir efeito definitivo 
a ato ilegal. 

Não concordamos com a emenda, por fugir ao objetivo pre
tendido no referido parágrafo . 

Pela rejeição . 

ES22671-1 JOÃO REZEK PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva a supressão do parágrafo 2o . do artigo 
218 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização 
(Substitutivo do Relator), que autoriza o Banco Central a 
"comprar e vender títulos da emissão do Tesouro Nacional , com 
o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros". 

Tal permissão expressa, no texto Constitucional , é in
dispensável , face à vedação contida no caput do artigo 218 . 
Sua supressão imp ica r8tirar do Banco Central atribuições 
próprias de autoridade monetária, alterando substancialmente 
a proposta acolhida pela maioria dos Constituintes que exami
naram a matéria em fases anteriores da elaboração do Projeto 
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em estudo. 
Pela rejeição. 

ES2 2672-0 NELSON CARNEIRO 
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PMDB 

A emenda pretende dar nova redação ao 5o. do art. 6o . 
do substitutivo , alterando-lhe o conteúdo . 

Pela própria sistemática adotada para a elabor ação do 
substitutivo, não podemos acatar a sugestão oferecida na 
emenda. 

Pela rejeição . 

ES22673-8 NELSON CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência , 
i ncorporado ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES22674-6 JORGE HAGE 
********* PARECER ** ******* 

PMDB 

já fo i 

PMDB 

Visa à supressão do art. 59 das Disposições Transitór i as 
do Substi t utivo do Relator . Julgamos, porém, que o i nstituto 
da enfiteuse é obsoleto e injus t ificável no ordenamen t o jurí
dico brasileiro , a não ser relativamente aos terrenos da ma
rinha e seus acrescidos. 

ES22675-4 RODRIGUES PALMA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública . 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias federais , daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública . 

Pela reje i ção. 

ES22676-2 ARNALDO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário , a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto . 

Pela rejeição. 

ES22677-1 RAQUEL CÂNDIDO PFL 
***** **** PARECER ********* 

Emenda ao art. 6o. dando prazo do Congresso Nacional para 
aprovar o código do consumidor. 

A proposta já se contém em parte no parágrafo 36 do art. 
6o . . 

Pela re j eição . 

ES22678-9 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Pela rejeição, por ser desnecessária previsão const i tucio
nal a respeito. 

ES22679-7 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe alteração na redação do parágrafo 37 do artigo 
6o .. A nova redação do Projeto do Relator tornou mais conciso 
o dispositivo, dando-lhe objetividade. Permite, ademais, que 
sejam alcançados os objet i vos visados pelo Autor . 

Pela rejeição . 

ES226B0-1 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
******•** PARECER ** *** **** 

A substituição do imposto sobre vendas a varejo de merca
dorias pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza, pre
tend i da pela emenda, não se ajusta ao entendimento predomi-
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nante na Comisão de Sistematização. 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 . 

ES22681-9 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda concide em alguns pontos com o Substitutivo, 
quanto ao direito de greve, mas discrepa em outros . 

Os parâmetros por nós delineados na respectiva justi
ficação, encontram-se no parecer à Emenda ES2214 1-8. 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES22682-7 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do caput do Art . 237 e a 
supressão dos respectivos parágrafos . 

Deve-se, entretanto, considerar que a usucapião especial 
disciplinada em Le i Federal refere-se, exclusivamente, aos 
imóveis rurais. 

Pela rejeição. 

ES22683-5 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES22684-3 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constitu inte tem por finali dade 
substitu ir os artigos 220, 221 e 222 - Dos Orçamentos . 

O conteúdo da Emenda, em confronto com os artigos do 
Substitutivo, levou-nos a conclusão que apesar de alguns 
pontos abordados se harmonizarem com o proposto, os 
principíos que nortearam a sistemática de Planos e 
Orçamentos não se condunam e nao coincidem com o conjunto 
de pontos de vista expressados pela maioria dos Membros desta 
Comissão . 

Pela rejeição . 

ES22685-1 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo 
incluindo matéria de lei ordinária . ·Dada a intenção de tor nar 
o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser 
incluída no texto do Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES22686-0 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão 
"causa mortis" e doação incida apenas sobre bens imóveis ou 
direitos a eles relativos. 

Embora as ações e outros títulos ao portador também se
riam alcançados, pela amplitude da redação do Projeto, na 
prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer 
declarados: títulos ao portador, jóias, moedas estrangeiras, 
bens no exterior etc. 

Por outro lado, a fiscalização das transferênc ias e doa
ções de bens móveis ser ia de custo imensamente super ior ao 
benefício, e impossível na maioria dos presentes. 

ES22687-8 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

Pr opõe alteração na redação do parágrafo 41 do art. 6o . . 
A redação do Projeto permite que se alcancem os mesmos obje
tivos perseguidos pelo Autor da emenda. 
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Dá nova redação ao art.24 do Substitu t ivo do Relator por 
entender que el e amplia desmesuradamente o âmbito da ação po
pular . Em nossa opinião,é mais aconselhável manter integral
mente o dispositi vo emendado . 

Pela rejeição. 

ES22689- 4 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilust r e Constituinte com a presente Emenda 
alterar os 2. 3 . do Art . 222 , com os seguintes objetivos. 

2. - excluir a denom i nação do "crédito extraordinário" 
do texto constitucional e determinar os tr ês casos exclusivos 
de despesas imprevissíveis e urgentes. 

3 . - que os créditos especiais e suplementares não pos -
sam ter vigência além do exercício financeiro em que foram 
autorizados. 

Ocorre que a denominação "crédito extraordinário" é t ra
dicional em nosso Direito Constitucional e Financeiro e que 
esse instrumento só pode ser ut ilizado para atender despesas 
i mprevissíveis e urgentes , o que pela própria natureza , não 
pode se ater a apenas três casos. Nossa tradição Constitucio
nal sempre fez referência a tais casos, mas em caráter exem
plificat ivo , o que é bem ident i ficado pelo vocábulo "como" . 

Quanto a crédito suplementares terem vigência apenas no 
próprio exercício financeiro , torna-se desnecessário a cita
ção constitucional vez que suplementar, pela própria defini
ção, se integra no Orçamento que se encerra com o próprio 
exercício financeiro . 

Por outro lado é medida salutar e tradicional que os cré
ditos extraordinários (imprevisíveis) e os especiais (novos), 
autorizados no f i na l do exercício , se integrem ao orçamento 
do exercício subsequente, de acordo com o principiada unici
dade. 

Quanto ao créditos extraordinários serem submetitos à 
apreciação do Congresso Nac ional o texto do Projeto já o 
estabelece, com a referência ao Art . 94. 

Pela reje i ção . 

ES22690-8 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

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. 

ES22691-6 FRANCISCO ROLLEMBERG 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 admitida sem prejuízo da forma por este ofe
recida sobre o assunto . 

Pela rejeição. 

ES22692-4 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER *** *** *** 

A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo 
incluindo matéria de lei ordinária. Dada a intenção de tornar 
o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser 
incluída no texto do Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES22693-2 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda em questão está aprovada . 

ES22694-1 PLÍNIO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A participação dos trabalhadores na gestão das empresas 
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tem o verdadeiro s í gnificado 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 . 

ES22695-9 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ********* 

A nosso ver, a proibição do serviço extraord i nário perde 
sua eficácia quando ressalvados casos , não def inidos, de 
emergência ou força maior. Consideramos preferlvel explicitar 
que o serviço extraord i nário poderá efetuar-se quando previs
to em convenção colet iva, 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 const i tucional 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. 

ES22696- 7 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ********* 

Concordamos , em parte, com a Emenda , no sentido de que 
há necessidade de se concei t uar hipóteses em que se verifica 
a inocorrência da despedida arbitrária. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES22697-5 LEZIO SATHLER PMDB 
********* PARECER *** ** *** * 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. ·Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindlvel ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES22698-3 PAULO PAIM PT 
***** **** PARECER ** ****** * 

A Constituição não reduz ou aumenta a duração da jornada. 
Fixa- a . Desse modo , ainda que a opção tivesse sido de 44 ou 

40 horas semanais, nenhuma influência poderia haver sobre a 
remuneração, cuja irredutibilidade está assegurada no inciso 
V do artigo 7o . do Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES22699-1 PAULO PAIM PT 
**** ***** PARECER ** ******* 

Revisão de valor de beneficios já concedidos pela previ
dência social. 

Assunto delicadlssimo, vez que dependente das disponibi 
lidades financeiras da Previdência Social. 

Pela rejeição. 

ES22700-9 PAULO PAIM PT 
*** ~* * *** PARECER *** *** ** * 

A presente emenda propõe nova redação ao artigo 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
clcio do dire i to de greve, na Emenda ES22141-8. 

Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES22701-7 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ** ** ***** 

A determinação do piso salarial , em cada caso, deve , em 
nossa opinião ser deixada à negociação coletiva. Empregados e 
empregadores, em cada ramo de atividade, são as i nstâncias 
mais adequadas para a avaliação da complexidade e extensão de 
cada tarefa . Cabe , sim , à Constituição garantir o salário mí
nimo, piso geral da economia. O estabelecimento dos pisos di-
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ferenciados por categoria é tarefa das convenções coletivas, 
cujo reconhecimento é garantido pelo texto do Substitutivo. 

ES22702-5 MI LTON REIS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda suprime a expressão , do 2 ., do art . 262 , "sob 
condições estabelecidas em contrato de direito público , tendo 
preferência a tratamento específico as entidades filantrópi
cas• , transferindo para le i ordinária a forma contratua l das 
relações Estado e in i ciativa privada . 

O re l ator considerou que as relações entre o Estado e a 
iniciat i va pri vada na área de saúde , nas linhas gera i s , pode
r i am ser tratadas no t exto const itucional . 

Pela reje i ção. 

ES22703-3 MILTON REIS PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se suprima o 3o. do Art. 262 do 
Substitut i vo , sob o fundamento de que o instituto já foi 
contemplado em outro disposit i vo. 

Realmente, a intervenção e a desapropriação de serviços 
privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que univer 
saliza o instituto. 

Pela aprovação. 

ES22704- 1 PAULO PI MENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, em que pese a op1n1ao do ilustre constitu i nte, 
conflita com o entendimento predominante na Comissão de Si s
tematização . Pela rejeição. 

ES22705-0 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES22706-8 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, em que pese a op1n1ao do ilustre constituinte , 
conflita com o entendimento predomi nante na Comissão de Si s 
tematização. Pela rejeição . 

ES22707-6 PAULO PIMENTEL PFL 
******~** PARECER ********* 

A Emenda procura assegurar ao jud i ciár io a verdadeira 
autonomia financeira , com a destinação obriga t ória de um per
centual da rece it a orçamentária às justiças da União e do Es
tado. 

São louváveis as razões invocadas pelo douto constitu i n
te entretanto , conflitam com o entendimento geral da Comissão 
de Sistemat i zação. 

Assim , pela rejeição . 

ES22708-4 PAULO PIMENTEL PFL 
*** ** *** * PARECER ***** **** 

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

ES22709- 2 PAULO PIMENTEL PFL 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda pretende que a Justiça de Paz a ser criada não 
seja remunerada a fim de não se onerar ainda mais o erário 
público. 

Em que pese a opinião do douto constituinte, entendemos 
que tal não é o entendimento da maioria da Comissão de Siste
ma t ização . Assim , pela reje i ção . 

ES22710-6 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

A proposta inclusão do Distrito Federal entre as uni -
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dades da Federação está,de fato, coerente com a autonomia que 
se propõe para essa unidade político-administrativa. Como 
propusemos à aceitação emendas que propõem a fusão do art. 
1o . com o art . 2o., estamos propondo a aceitação parcial des
ta emenda. 

ES22711-4 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Com a exceção do termo "estatal", consideramos que a 
proposição justifica-se plenamente. Pela aprovação parcial, 
portanto. 

ES22712-2 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
******** * PARECER ********* 

A emenda pretende excluir do parágrafo 5o. 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. 

ES22713-1 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES22714-9 MOZARILDO CAVALCANTI 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a propositura 
com a orientação adotada pelo Substitutivo do Relator 
à disciplina da matéria. 

ES22715-7 MOZARILDO CAVALCANTI 
********* PARECER ********* 

PFL 

colide 
quanto 

PFL 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES22716-S MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22717-3 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe o nobre constituinte Mozarildo Cavalcanti a su
pressão da expressão "e dos Territórios" do item VIII do art . 
76 . Alega S.Exa que, com a transformação dos Territórios de 
Roraima e Amapá em Estados, não mais se justifica a existên
cia dessa figura "exdrúxula, ditatorial e antijurídica". 

Não obstante reconheçamos os elevados propósitos que leva
ram S.Exa. a apresentar a presente Emenda, não a podemos 
aceitar, uma vez que se refere tão-somente a um dispositivo 
do Projeto, enquanto existem inúmeros outros tratando da ma
téria. Ademais, o art. 60 . das Disposições Transitórias não 
transformou ainda em Estados os Territórios citados. Apenas 
prevê a realização de plebiscito nesse sentido. Finalmente, 
vale lembrar que S . Exa. se esqueceu do Território Federal de 
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Fernando de Noronha. 
Opinamos, portanto, pe la rejeição da emenda. 

ES 22718-1 ANTÔN IO SALIM CURIATI 
********* PARECER ********* 

A proposta contribu i para o 
soc1a1s do texto, devendo 
Substitutivo. 

Pela aprovação. 

aprimoramento 
ser aprovada, 

ES227 19- 0 ANTÔNIO SALIM CURIATI 
********* PARECER ********* 

dos 
na 

PFL 

PDS 
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objetivos 
forma do 

PDS 

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

Pela reje i ção. 

ES22720-3 ANTÔNIO SALIM CURIAT I PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo . Pe
lo contrário, a f i losofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao t ext o a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição . 

ES22721-1 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* 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 brasile i ra 
são muitas e não podem ser ignoradas , ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil . 

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

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

ES22722-0 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
****** *** PARECER ****** *** 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribu i ções da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviár i as federais , daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição. 

ES22723- 8 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

Somos pela rejeição. A supressão do termo, tal como 
proposto, fará com que se estabeleçam dois prazos diferentes 
para que se alcance o mesmo propósito da dissolução da 
sociedade conjugal: mais de dois e mais de quatro anos. 

Pela rejeição 

ES22724- 6 ANTÔNIO SALIM CURIAT~ PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo dar nova redação ao item III do 
art . 195, estabelecendo critérios para o cálculo e a cobrança 
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À vista de numerosas emendas relativas à matéria, pare
ceu-nos mais conveniente que tais critérios sejam fixados a 
ní vel de norma infraconstitucional, porquanto envolvem as
pectos técnicos de grande complexidade. 

Face ao exposto , e não obstante as razões invocadas a fa 
vor da Emenda, manifestamo-nos pela sua rejeição . 

ES22725-4 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe alteração na redação do parágrafo 5o. do 
art. 89 , estabelecendo em um ano o mandato dos membros das 
Mesas da Câmara e do Senado e permitindo sua reeleição por 
mais um ano. 

A experiência brasileira recomenda a redação original do 
dispositivo em questão . 

Concluímos, pois, pela rejeição da Emenda . 

ES22726-2 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda sob exame , subscrita poe expressivo grupo 
de ilustres constituintes a alterar o "caput" do artigo 7o . 
do Substitutivo. 

A esse respeito, consideramos : 
a) o título do capítulo já indica tratar-se dos direitos 

sociais aqueles que o artigo 7o. garante aos trabalhadores, 
não sendo necessária, a nosso ver , a repetição da qualifica
ção no seu "caput"; 

b) o termo "trabalhadores" engloba urbanos e rurais, o 
que torna desnecessária a aplicação proposta; e 

c) tampouco parece-nos necessário mencionar que os di
reitos dos trabalhadores, não listados no artigo , também vi
sam à melhoria de sua condição social. 

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

ES22727-1 PAULO PAIM PT 
********~ PARECER ********* 

Evidentemente, o temor da demissão ou de qualquer outra 
represália inibe o trabalhador de apresentar na Justiça rei
vindicação de direitos seus não atendidos pelo patrão . Daí o 
sentido da não incidência da prescrição no curso do contrato 
de trabalho . Deve ser garantido, ao trabalhador o direito de 
reclamar seus direitos no momento em que se encontra fora do 
alcance de qualquer medida puni ti va patronal, independente
mente de quanto tempo tenha transcorrido desde o evento . 

No substitutivo, contudo , a hipótese da demissão imoti
vada ou sem justa causa, a represália mais temida, está afas
tada. Perde, portanto , sign if icado, o dispositivo que o autor 
pretende introduzir no texto. 

ES22728-9 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ****** *** 

A duração diária .do trabalho não superior a 8 (oito) ho-
ras como consta do subst it utivo recebeu grande número de 
emendas. 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas, seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequada à legislação ordinária . 

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

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

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, cons t atamos 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-
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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 reg ime atual de 48 (quarenta e oito) horas semanais , vã
rias categor i as, em decor rência de Lei específica ou por for
ça de conqu i s t as 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 consonânc i a 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 . 

ES22729-7 PAULO PAIM PT 
*** ****** PARECER ********* 

O inciso XV do artigo 7o. objetiva assegurar ao traba
lhador o direito às férias remuneradas integralmente. Quanto 
aos seus detalhes, cabe à lei ordinária regulamentar. Desse 
modo, entendemos que seja inviável a f i xação de sua duração 
ou seu pagamento em dobro , na Constituição. A razão é sim
ples: não cabe à lei maior ir além do reconhecimento do di
reito . Além disso, nada impede que a lei ordinária ou os ins
trumentos resultantes das negociações entre patrão e emprega
dos venham resultar sua concessão de uma remuneração maior 
que a prevista no texto çonstitucional. 

ES22730-1 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ****** *** 

É nossa opinião que a irredutibilidade de salários e 
vencimentos, preceituada pelo inciso V do artigo 1o . , do Su
bstitutivo, constitui proteção suficiente do poder aquisitivo 
dos salários. Irredutibilidade, no seu pleno sentido, é pre
servação do valor real, não apenas do nominal. Portanto, con
sideramos desnecessária a especificação proposta e opinamos 
pela rejeição da emenda. 

ES22731-9 PAULO PA I M PT 
********* PARECER **** ***** 

Acolhemos a Emenda tão somente no que se refere aos dias 
preferenciais do repouso semanal remunerado. Os demais aspec
tos podem ser negociados em acordos ou convenções coletivas. 

ES22732 - 7 NELSON CARNEIRO PMDB 
***** **** PARECER *** *** *** 

A Emenda visa a acrescentar 2o. ao artigo 128 , para dei
xar expresso que os Deputados eleitos, após dissolução da Câ
mara, iniciam novo mandato de quatro anos. 

Embora louvável o objetivo do nobre Constituinte, o acrés
cimo sugerido é desnecessário . O mandato é, sempre, o fixado 
na Const1tuição, salvo nas exceções que ela própria estabele
cer. 

Pela rejeição . 

ES22733-5 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Objetiva a presente emenda dar nova redação à alínea 
•a• do Art. 265 do Substitutivo , para estabelecer que a apo
sentador i a por tempo dG serviço será concedida aos trinta e 
cinco anos de trabalho para o homen e 25 anoos para a mulher. 
Nada temos a objetar quanto à primeira parte, eis que o l i mi
te de aposentadoria exigido para o homem tem apoio doutriná -



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EME NDAS APRESENTADAS 

ES22733- 5 NELSON CARNEIRO 

PÁG : 0260 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

rio e está consagrado no Substitutivo. Todavia, com re l ação à 
mulher , o tempo de serviço, de apenas 25 anos, parece-nos 
demasiadamente curto , mormente quando sabemos que a expecta -
tiva de vida do brasileiro tem aumentado nos últimos anos , e 
a mu l her , comprovadamente , vive mais tempo que o homem . 

Pela reje i ção . 

ES22734-3 MO ZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe o nobre Constituinte dentro da Emenda em exame a 
supressão das expressões "governador de Território " e "de 
Territórios" do inciso I do art. 87 , pois alega que , com a 
transformação dos Territórios de Roraima e Amapá em estados , 
não mais se justifica a existência dessa figura "exdrúxula , 
ditatorial e antijurldica". 

Oco~re que o art . 6o . das Disposições Transitórias não 
transformou em Estados os Territórios citados. Apenas prevê 
a realização de plebiscito com esse objetivo . Fi nalment e , va
le lembrar a existênc i a também do Território Fede ral de Fer
nando de Noronha. 

Pela rejeição. 

ES22735-1 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda propõe modificações do 1o. do Art . 111 do Pro
jeto de Constituição, de modo que seja proclamado eleito Pre
sidente da República o candidato que obtiver maioria absoluta 
dos votos e for o mais votado na maioria das unidades da Fe
deração - não computados os votos em branco e os nulos. 

A redação original do dispositivo melhor se coaduna com a 
real idade brasileira. 

Pe la rejeição da Emenda. 

ES22736-0 MOZARILDO CAVALCANr i PFL 
********* PARECER *** ** **** 

Propõe o nobre autor da emenda a supressão da expressão 
"Território ou " do inciso VI ddo art. 77 , que prevê a compe
tência do Congresso Nac ional para aprovar a incorporação, 
subdivisão ou desmembramento de áreas do Território ou Esta
dos, ouvidas as Assembléias Legislativas. Alega S.Exa que ha
vendo a constituição transformado os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estado , não pode manter em seu texto essa figura 
"exdr úxula , ditatorial e ant i jurldico. 

Ocorre entretanto, que o art . 6o. das Disposições Tran
sitórias não transformou em Estados e Territórios do Estado . 
Apenas prevê a realização de plebiscito com esse objetivo . 
Finalmente vale lembrar a existência também do Terri t ório Fe
dera l de Fernando de Noronha. 

Pela rejeição . 

ES22737-8 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
*** ** ** ** PARECER ****** ** * . 

A presente Emenda , de autoria do Constituinte Mozarildo 
Cava lcanti, propõe a retirada de competência do Presidente da 
República para nomeação dos Governadores de Terr i tórios, vis
to o própr· io Substitutivo transformar os Territórios Federais 
em Estados Federados . 

Pela rejeição , por não corresponder ao pensamento predomi
nante na Comissão de Sistematização. 

ES22738-6 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda ainda se refere ao i tem I do artigo 139 do Pro
jeto da Comissão de Sistematização , sendo incorreta, portan
to , a indicação do di spositivo que intenta alterar no Substi
tutivo . 

Nosso parecer , assim, é pela sua prejudicialidade . 

ES22739- 4 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
** ******* PARECER ********* 
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2o. ,do Projeto da Comissão de Sistematização, sendo incorreta , 
portanto, a indicação do dispositivo que pretende alterar no 
Substitutivo. 

Nosso parecer, assim, é pela sua prejudicial i dade. 

ES22740-8 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição . 

ES22741-6 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda se refere ao parágrafo 2o. do artigo 140 do 
Projeto da Comissão de Sistematização, sendo incorreta , por 
tanto, a indicação do dispositivo que pretende alterar no 
Subst it uti vo . 

Nosso parecer , assim , é pela sua prejudicialidade . 

ES22742-4 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a inclusão de parágrafo no artigo 6o. do 
Substitutivo do Relator, vedando a incriminação de qualquer 
pessoa com base apenas no próprio testemunho. 

ES22743-2 

Há na Emenda evidentes equívocos terminológicos. 
Pela rejeição. 

JOSÉ JORGE 
********* PARECER ********* 

PFL 

A presente emenda , oferecida pelo nobre Constituinte Jo
sé Jorge, propõe a supressão das expressões "misto" e "majo
ritário" do "caput" do art. 74. 

A matéria deverá ser tratada em lei complementar . 
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES22744-1 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22745-9 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão dos incisos IX e XV do Art . 
76, que tratam respectivamente de critér ios para classifica
ção de documen t os e informações oficiais s igilosos e captação 
e garantia da poupança popular. · 

Entendemos que dada a importância das matérias em · ques
tão, devem elas figurar expressamente no texto constitu
ciona 1. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES22746-7 JOSÉ JORGE PFL 
********* 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 atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti 
ca. Assim, entendemos que a nova Constituição não deva pro i -
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bí-la, mas também não pode se omitir e nela deve consta r o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente , no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

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

ES22747-5 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda objetiva corrigir a redação do inciso II do 
art . 77 , suprimindo a expressão "importando a ausência sem 
consent i mento em perda do cargo", uma vez que sua manutenção 
não se justifica no citado dispositivo . 

Sem dúvida trata-se de um erro de imprensa, procedendo, 
porém , a correção. 

Pela aprovação. 

ES22748-3 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda objetiva corrigir a redação do inciso II do 
art. 77, suprimindo a expressão "importando a ausência sem 
consentimento em perda do cargo", uma vez que sua manutenção 
não se justifica no citado dispositivo. 

Sem dúvida trata-se de um erro de imprensa, procedendo, 
porém, a correção . 

Pela aprovação. 

ES22749-1 JOSÉ JORGE 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda a retirada da expressão 
sua exoneração", do inciso III do ar t. 83, 
por considerar uma interferência demasiada 
cional na política monetária e financeira. 

PFL 

"e deliberar sobre 
a 1 í nea "d" , por 
do Congresso Na-

Considerando a importância do cargo, entendemos que a 
dação original deva ser mantida. 

r e-

Pela rejeição da emenda. 

ES22750-5 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe o ilustre Constituinte José Jorge a inclusão da 
expressão "diretrizes orçamentárias" no texto do inciso II do 
art. 76 . 

Após um melhor exame do texto do Projeto de Constitui
ção, opinamos pela retirada da expressão em referência por 
considerá-la redundante, uma vez que cabe ao Congresso Nacio
nal a apreciação do próprio orçamento anual . 

Somos, pois, pela rejeição da emenda . . -------------------------------------------------------------------------------
ES22751-3 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão da expressão "e sujeita aos 
impostos gerais , inclusive o de renda e os extraordinários"do 
art. 88, tendo em vista o que estabelece o inciso II do art. 
202, que já disciplina de forma ampla e genérica a matéria. 

O dispositivo pretende ser claro e não deixa margem a 
dúvidas de interpretação. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES22752-1 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda nova redação para o art . 81, a fim de 
restabelecer o quorum simplificado para as deliberações da 
Câmara ou do Senado, bem como de suas Comissões, nos casos 
não previstos na Constituição . 

Entendemos que o dispositivo em questão é o que melhor 
se coaduna com a real i dade bras i leira. 

Pela rejeição da Emenda. 
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Data vênia do eminente Autor, pensamos que o assunt o es
tá mais adequadamente disciplinado no texto do Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES22754-8 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER **** ***** 

A emenda objetiva suprimir a expressão "proprietários e 
controladores", do inciso IV do art . 85, que est abelece limi
tações para Deputados e Senadores desde a sua posse, por en
tender que essa proib i ção tem sido historicamente bur l ada. 
· Pela rejeição. 

ES22755-6 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER ** ******* 

A emenda manda acrescentar um art igo no Título V, cap í 
tulo I , Seção VII , Subseção II, estabe lecendo que a competên
cia exclusiva do Congresso e as competências privati vas de 
suas casas serão exerc i das através de decretos-leg i slativos e 
resoluções, que têm força de lei . 

Entendemos desnecessária a adoção de tal dispos i tivo, 
pois a matéria já está disciplinada no texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES22756-4 JOSÉ JORGE PFL 
*** **** ** PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão do inciso XIV do art . 77, que 
prevê a competência do Congresso Nacional para dispor sobre a 
supervisão dos sistemas de processamento de dados da União, 
inclusive da administração indireta. 

Pela aprovação da emenda nos termos do Substitutivo. 

ES22757-2 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER **** ***** 

A emenda inclui, dentre as funções em que não perde o man
dato o Deputado ou Senador, as de Chefe de Missão Di plomática 
Permanente e Secrtário de Prefei t uras das Capitais. 

Somos de parecer que as funções enumeradas no dispositivo 
objeto de alteração- inciso I do art . 87 -devem f i car inal
teradas. 

Pela rejeição da emenda. 

ES22758-1 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER ********* 

A fiscalização da aplicação dos recursos púb l icos , como 
fase posterior à autorização dos gastos (aprovação do Orça
mento), sempre coube aos representantes do Povo, seja d i reta
mente, seja por intermédio do Tribunal de Contas, ou de am
bos, como no caso das despesas decorrentes de cont ratos , ge
ralmente as mais vultosas. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES22759-9 JOSÉ JORGE PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a redução da pena de inabilitação pre
vista no parágrafo único do art. 83 de oito para cinco anos . 

Entendemos que o limite estabelec ido é o que me lhor con
vém no caso brasileiro. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES22760- 2 TITO COSTA PMDB 
********* PARECER ** ***** ** 

Pela rejeição. Vi vemos um período de transição demo
crática. Quando o texto do substi tutivo outorga à Câ
mara Municipal o direito de editar sua lei orgân ica , ob
servados os critérios genéricos fixados na Constituição de 
cada Estado, está conferindo aos Munic í pios um direito que 
lhe pertence. Desse modo , entendemos que a conquista expressa 
no artigo 41 não deva ser eliminada, a i nda que corramos cer
tos riscos. 
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Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicial a serem estatizados. 

Trata-se , na verdade, de pretensão inaceitável , pois ine
xiste dire i to adquirido por parte daqueles que , à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva servent i a. 

A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo 
os efeitos da estatização . 

Pela reJeição . 

ES22762-9 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
****** *** PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22763- 7 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
*** ****** PARECER ********* 

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

Pela reje i ção. 

ES22764-S LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ******* ** 

A emenda sob exame deseja criar , na competência dos Es
tados, o imposto único sobre minerais do País, transferindo, 
na verdade, esse tr i buto da órbita da União . Como efeito , a 
receita ser i a rateada entre o Estado ou o Distrito Federal e 
os Municípios da localização das jazidas . 

Ser i a o imposto único sobre minerais que a União cobra 
atualmente e transfere 901. do produto aos Estados . 

Justifica o autor que a variedade de condições de cada 
minério e mina torna impossível generali zar, em termos nacio
nais , ou mesmo reg ionais , a medida da capacidade contr i butiva 
da ext ração mineral ; que as condições de acesso à mina ou de 
extração do minério podem determinar que duas minas , de mes
ma substância mineral e situadas na mesma região, tenham cus
tos de extração e transporte bem distintos; que , pois , torna
se i mperioso que a nova Constituição crie tributo que estabe
leça alíquotas e valores tributáveis diferenciados, que con
templem o tipo de minério, a região produtora , o destino do 
produto e o mercado destinatário . 

Em razão da determinação ambiental causada pelas minas e 
jazidas, talvez fosse mais próprio atribuir o imposto aos Mu
nicípios. Mas o Projeto preferiu integrar os minerais nas 
operações sujeitas aos ICM . Qualquer decisão é defensável , 
quer o imposto seja federal, estadual ou mun i c i pal. 

ES22765-3 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
* **~* **** PARECER ***** **** 

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

Pela rejeição. 

ES22766-1 IVO VANDERLINDE PMDB 
****** ** * PARECER ***** *** * 

A inclusão do ato cooperativo e das operações de coopera
tiva com seus associados ou outra cooperativa, no rol da imu
nidades tr i butárias contraria tendência crescente dos senho
res Constituintes manifestada desde o in í cio dos trabalhos 
das Subcomissões e das Comissões Temáticas. Com efeito , a 
ampliação das imunidades compremeteria a meta de se reforça
rem as finanças municipais e estadua i s e de se reduzir o 
"def i cit" público . 

Rejeitada . 

ES22767- 0 
********* PARECER 

Emenda ao 
torná - lo mais 

IVO VANDERLINDE PMDB 
*** ****** 
parágrafo 52 do art. 6o. do Substitutivo para 
explícito . 
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A emenda não supera a conc1sao e abrangência da redação 
oferecida pelo Substitutivo e tem caráter restritivo. 

Pela rejeição. 

ES22768-8 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo . 

ES22769-6 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Os dispositivos da Emenda , embora revelem o elevado des
cortino do proponente, poderão figurar mais adequadamente, de 
acordo com a tradição do Direito brasi leiro, no corpo da le
gislação ordinária e complementar . 

Rejeitada nos termos do Substitut i vo . 

ES22770-0 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se estende, a nosso ver, desneces
sariamente em detalhes que deveriam ser especificados pela 
legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES22771-8 MATHEUS IENSEN PMDB 
********* PARECER ********* 

A abrangência e as limitações relativas à imun i dade dos 
templos de qualquer culto estão assentadas na doutrina e na 
jurisprudência. A explicitação pretendida ensejaria 
certamente, novas dúvidas, em vez de dirimir as que, de modo 
geral, já foram exclarecidas pelos intérpretes. 

Pela rejeição . 

ES22772-6 MATHEUS IENSEN PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22773-4 MATHEUS IENSEN PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende acrescentar parágrafo ao art. 6o. do 
Substitutivo, dispondo sobre a v i da humana. 

Não concordamos com a emenda, pois a vida está amparada 
no caput do referido art . 6o., devendo as demais disposições 
relativas à matéria ser disciplinadas na legislação ordiná
ria. 

Pela rejeição. 

ES22774-2 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Apesar da relevância da matéria, não deverá ser incluída 
no texto constitucional. Em fase posterior, quando se 
elaborará legislação complementar, merecerá apreciação 
favorável, por certo. 

Pela rejeição. 

ES22775-1 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a matéria já se encon
tra devidamente contemplada no Substitutivo do Relator. 

ES22776-9 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a tornar públicos os serviços notariais e 
registrais. Alega o douto Constituinte no seu arrazoado que 
tais serviços, como ocorre atualmente, constituem fonte de 
enriquecimento rápido par a os seus titu l ares. 
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São deveras louváve i s as razões do propositor, até por
que se trata de serviços essenciais que a nenhum de nós é da
do fugir. Justo , portant o, que fossem prestados pe l o Estado. 
No entret anto tal opin i ão não condiz com a sistemática geral 
adotada pela Comissão de Sistematização. Assim, somos pela 
rejeição . 

ES22777-7 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a suprimir a parte final do art.22 do Subst i tutivo 
do Relator. Não julgamos aconselháve l a propost a. 

Pe l a rejeição. 

ES22778-5 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Art. 238, arguindo repet i ção 
de conteúdo do Capítu lo VI, do Tí tulo I I . 
Pela aprovação , nos termos do Substituti vo . 

ES22779-3 JALLES FONTOURA PFL 
** ******* PARECER ** ** ***** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a or ientação adotada pelo Relat or. 

Pe l a rejeição. 

ES22780-7 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do Subs t itutivo. 

ES22781-5 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

O f ato de termos i ndicado à aprovação emendas , ao dis
pos i tivo em pauta, com teor diferente ao da proposta , faz com 
que, por coerência, sejamos pela rej ei ção desta emenda. 

ES22782-3 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ****** ** * 

A emenda postula a supressão do 4o. do Art. 18 , sob a 
alegação de que o prece i to contrar i a o espírito liberal que 
inspirou todo o Capítulo . A ponderação, data venia , não pro
cede , realmente , facilitamos ao máximo a criação de Partidos 
Políticos , porém, no que diz respeito à propaganda eleitoral 
gratuita , à utilização graciosa do rádio e da televisão , além 
dos recursos do fundo partidário, faz- se mister, cr i armos 
algum pré-requisito, sob pena de pulveri zarmos, totalmente, o 
t empo e os recursos , tornando improf ícua a participação das 
agremiações que comprovadamente tenham eleitorado. Ent ende
mos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à del i beração 
de lei complementar. 

ES22783-1 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

Os princípios do ordenamnto espac ial do país, devem, ne
cessáriamente , contemplar, na definição da Pol í tica Naciona l 
Urbana, o transporte co l etivo urbano, por ser o mesmo um com
ponente signi f icativo da atividade produtiva . Porém , por se 
tratar de matéria que deve objetivamente refletir efetivamen
te a realidade urbana regional, deve o assunto ser objeto de 
Lei Ord1nár1a. 

Pela rejeição . 

ES22784-0 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

a emenda propõe al t eração na redação do art. 4o. do Tí 
tulo X - Das Disposições Transitórias - com o objet i vo de 
suprimir a expressão •sa lvo quanto ao sistema de governo" , 
por considerá-la desnecessária. 

Pela rejeição, na forma do Subst i tutivo. 
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Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias fede rais, daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pe l a rejeição. 

ES22786-6 LUIZ VIANA 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 emen
da. 

ES22787-4 LUIZ VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

Chegar a um conceito abrangente e individualizador de 
empresa nacional importa sob diversos aspectos. Em primeiro 
lugar, uma apreciação em que seja considerada a soberania 
pressupõe e solicita cada vez mais mais alcançar um conceito 
límpido, operacional. De outra parte, sem que haja a preten
são de discriminar ou restringir, o interesse pelo desenvol
vimento do País com o incentivo a certos setores estratégi
cos, demanda distinguir com clareza a nacionalidade da pessoa 
jurídica . 

Por tudo isso não basta que a empresa, para ser nacio
nal , seja constituída e tenha sede no Brasil e o capita l per
tença a brasileiros ou a estrangeiros domiciliados no País. 
Cabe alcançar o controle decisório também, bem assi m estabe
lecer normas relativas à titularidade desse contro le, articu
lado ao do capital votante. 

Pela rejeição. 

ES22788-2 LUIZ VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 
52 Constituintes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de instituir um adiciona l ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jur ídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territór ios. Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 10 . do art. 209 do Pro
jeto de Constituição. 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes ; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proibe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e explor ação do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber,da União, 
21,5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil; que o adicio
nal elevará consideravelmente a carga tributária para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que 
seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque 
o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tra
dição do 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-

' 
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rã 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 f iscal 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 adic ional , 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 ma i s 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 fís i cas e nos rendimentos de 
capi t al tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior ás dos 
mais ricos, contrariando o ünico 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 pres i dir o reg i me federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento _dos Estados já r i cos; 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
na l 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 á proteção do 
contribuinte ; que um adicional ao imposto de renda , cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à leg i slação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adiciona l somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri 
butável expressiva, vislumbrando-se, aí , a possibilidade -de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
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Un i ão , terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário , recessivo e de dificulda
des pa r a todos os setores, o anúnc io de adicional ao imposto 
de renda só pode contribu i r para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
e levação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário , diante 
dos precedentes , será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de f orma que qualquer acrés 
cimo é um retrocesso; que o impos t o de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma par t icipação 
dos Es t ados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o ad i cional representa uma bitributação , prát i ca nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em v i sta a fixação de í nd i ces , de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao 
Imposto de Renda, 1nstituível pelos Estados , res i de na poten
cialidade de aumento de sua receita t r i butária , a baixo cus
to , já que se apo i ará nos lançamen t os e na cobrança fe i tos 
pelo Governo Federal. 

A Comissão de Sistematização está limitando as inc i dên
cias aos lucros e aos ganhos e rendimentos de capital . 

ES22789-1 LUIZ VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o nobre Constituinte que se acrescente 
alínea "d" ao i tem I do art. 213 , pelas razões constantes 
Just i ficação . 

uma 
da 

Ao adotarmos texto inspirado na Emenda ES32871-9 
alínea "c" do mesmo item , afigura-se-nos que a idéia 
proposição estará contida na nova redação dada 
dispositivo. 

Assim , concluímos por sua aprovação parcial. 

ES22790-4 MOZARILDO CAVALCANTI 
********* PARECER ********* 

para a 
desta 

àquele 

PFL 

Pretende a Emenda eliminar a referência a "Territórios 
Federais" no artigo 198, uma vez que o Substitutivo prevê a 
t r ansformação desses Territór ios em Estados. 

É verdade que o Projeto contempla os Territór ios de Ro
raima e Amapá com a sua transformação em Estados Federados . 
Mas tal transformação vai se dar no futuro , não imediatamen
te. Por isso , ate que se dê o evento , há de haver norma cons
titucional sobre competência tribu t ária,em relação ao próprio 
Território e seus Municípios . 

Pela rejeição. 

ES22791-2 MOZARILDO CAVALCANTI 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PFL 

Não se vislumbra a necessidade ou a conveniência da su
pressão pleiteada. 

A figura do território exis t e e não pode ser extinta de 
uma vez , pelo menos. 

Pela rejeição . 

ES22792-1 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ****** *** 

Pretende o Constituinte que se altere o 3o. do art . 
262 do Substitutivo , eliminando-se a possibilidade de 
desapropr iação dos serviços de saúde . 

Entendemos que a possibilidade de intervenção e 
desapropriação, que já consta do texto em vi gor, deva 
prevalecer na Nova Carta, sobretudo em relação aos serviços 
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essenc1a1s, mas inc luindo-se no dispositivo que universaliza 
o i nstituto. 

Pela rejeição . 

ES22793 - 9 MOZARILDO CAVALCANTI 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto const i tuinte , 
pela re j eição da Emenda , por entendê- l a conflitante 
sição adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES22794- 7 MOZARILDO CAVALCANTI 
********* PARECER ********* 

PFL 

opinamos 
com a po-

PFL 

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 . 

ES22795- 5 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A imunidade e a i nvio l ab i lidade são ga
rantias do mandato par lamentar . Existem não como privilégios 
aos Senadore , Deputados e Vereadores, mas sim como meios de 
assegurar o bom e livre desempenho da represent ação popular , 
po i s é contra os possíveis abusos do Poder Execut i vo que es
sas garant i as procuram proteger o parlamentar . Nesse sentido , 
a matéria está adequadamente consignada no texto do substit u
tivo. 

ES22796- 3 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
****** ** * PARECER **** **** * 

Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo 
subst i tutivo do Relator atende melhor à disciplian da maté-
ria. 

ES22797-1 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
*** ****** PARECER *** ** *** * 

Pela rejeição , por ser o sis t ema parlamentarista o 
modelo governamenta l adotado até esta fase de discussão . Caso 
prevaleça no período de votação do Substitutivo o presiden -
cialismo poderão ser processadas as devidas adaptações do 
texto constitucional. 

ES22798-0 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
******* ** PARECER **** ***** 

O ilustre Constituinte, entendendo que deve ser suprimida 
a "nefasta figura" do Territór io Federal , propõe que se su
prima o parágrafo que se refere à sua Justiça . 

Suprimido o Território, o parágrafo perderá sua função. 
Enquanto não supr i mido o Território , sua Justiça pr ecisa

rá de uma regulamentação . 
Pela rejeição da Emenda . 

ES22799-8 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
**** ***** PARECER ******* ** 

Por se ajustar às normas adotadas pela Comissão de Sis
temati zação, somos pela aprovação da emenda. 

ES22800-5 AUREO MELLO PMDB 
*** ** ** ** PARECER ***** **** 

Segundo a tradição 
causa trata de matér i a 
considerada quando se 
ordinária . 

Pela rejeição . 

do Di reito brasileiro, a Emenda em 
infraconstitucional , merecendo ser 

tratar da legislação complementar e 

ES22801-3 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

Segundo a tradição 
causa trata de matéria 
considerada quando se 
ordinária. 

do Direito brasileiro, a Emenda em 
infraconstitucional, · merecendo ser 

tratar da legislação complementar e 
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ES22802-1 MOZARILDO CAVALCANTI 
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PMDB 

PFL 

Não prevendo o Substitutivo a extinção "da figura do Ter 
ritório Federal", não há como acolher-se Emenda que visa a a
nular a referência do texto a esse componente da geografia 
política , econômica e social do Estado Brasileiro . 

Pela rejeição. 

ES22803-0 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ** *** **** 

A Comissão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda . 

Pela rejeição. 

ES22804-8 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
** ***** ** PARECER ****** *** 

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

Pela rejeição. 

ES22805-6 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda altera a redação do art. 18- Das Disposições 
Transitórias - estabelecendo o término do mandato dos prefei
tos e vice-prefeitos eleitos em 1988 em 1o. de janeiro de 
1991, bem como permitindo-lhes a reeleição, desde que renun
ciem aos respectivos cargos no prazo de seis meses antes do 
pleito. 

Consideramos que a emenda não é oportuna e abrirá um 
precedente. 

Pela rejeição. 

ES22806-4 MÁRIO MAIA PDT 
********* 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. 

ES22807-2 MÁRIO MAIA PDT 
**** **** * PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 

ES22808-1 MÁRIO MAIA PDT 
**** **** * PARECER ********* 

A Emenda tem por escopo a supressão de disposição norma
tiva do Substitutivo, por entendê-ta conflitante com o siste
ma presidencialista de governo . 

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

E$22809-9 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22810-2 MÁRIO MAIA PDT 
********* 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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A Emenda visa a a l terar a redação de disposição normativa 
do Substitutivo, objet ivando o seu aprimoramento. 

Contudo, deve ser rejeitada por não corresponder ao en
tendiment o predominante na Comissão de Si stemat i zação . 

ES 22812-9 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por escopo a supressão de dispos i ção norma
t i va do Substitutivo, por entendê-la conf litante com o siste
ma presidencialista de governo . 

Coerente com a opção do seu Autor , pelo presidenc ialis
mo , a Emenda conflita com a decisão da Comissão de Sist emati
zação, ao adotar o pa rl amentar i smo, ante o que deve ser re
je i tada. 

ES22813-7 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda postu l a a supressão do 4o . do Ar t . 18 , sob a 
alegação de que o precei t o contraria o espírito li ber a l que 
inspirou todo o Capítulo . A ponderação, data venia , não pro
cede , r ealmente, faci l i t amos ao máxi mo a criação de Pa r tidos 
Pol ít icos , porém, no que di z respe i to à propaganda e l e i toral 
gratu i ta , à utilização graciosa do rád io e da telev i são , além 
dos recursos do fundo partidário, faz-se mis t er , c ri armos 
algum pré-requisito, sob pena de pu l veri zarmos, total mente , o 
tempo e os recursos, tornando improf í cua a part icipação das 
agremiações que comprovadamente tenham eleitorado. Entende
mos, no entanto , ma i s pr udente deixar o assunto à del i beração 
de lei complementar. 

ES22814-5 GONZAGA PATRIOTA PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria já se encontra suficientemente atend i da pelo 
Substitutivo. Concluímos pela prejutticialidade da Emenda . 

ES22815- 3 ENOC VI EIRA PF L 
********* PARECER ********* 

Entendemos incompatível com a autonomia sindica l a fi xação 
por lei, de uma contribu i ção sindica l . 

Cons i deramos, entretanto , que ela se legitima , quando ope
rada pe l a assembléia geral da entidade sindical, relat ivamen
te à categoria profiss i onal ou econômica que ela representa, 
uma vez que todos os integrantes da categoria se benefic iam 
das vantagens conqu i s t adas pelo órgão de classe. 

A legit imidade é dada pela assemb l éia geral e s ão obj eto 
do ônus somente os i ntegrantes da categor ia represent ada. 

Nesses termos, a Const i tuição deve reconhecer expressamen
te a compulsoriedade da contr i buição. 

Por i sso somos pe l a r ejeição da Emenda , que propõe a su
pressão da norma do parágrafo 3o. do a r t.9o . do Substit ut ivo . 

ES22816-1 ENOC VIEI RA 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda , em sua essência, 
incorporado ao substi t ut ivo . 

Pela aprovação parcial. 

ES22817-0 ENOC VIEIRA 
****** *** PARECER ********* 

PFL 

já f o i 

PFL 

Tendo em vista a necessidade de preser vação do 
princíp io da Solidariedade finance i ra, a princ í pio nenhuma 
exceção deve ser aber t a nc tocant e à obrigação de cont r ibuir 
para a Seguridade Social. Casos espec i ais poderão r eceber 
tra tamento especí fi co a nível da leg i s l ação ord i ná r i a . 

Pela rejeição . 

ES22818-8 ENOC VIEIRA PF L 
********* PARECER ********* 

Contagem recíproca de tempo de serviço em at i v idades pú
bl i cas e privadas. O au t or da emenda, a nosso ver , está com 
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razão ao propor alteração à redação do 1. do art. 265, vez 
que a medida ali prevista não se destina apenas às aposenta
dorias. 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES22819-6 ENOC VIEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Além da _emenda em referência, outras nove, apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênticas , propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art. 6o., constante do Substitutivo. Em síntese, após a ex
pressão •que a lei fixar" , propõem que se assegure a proteção 
às participações individuais em obras coletivas , à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas at iv i dades esportivas , 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que ~reduzirem ou de que par t iciparem. Além 
desse aditivo, na prática suprimem do original a atr i buição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - providência ~sta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes . São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi
cat ivas , 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 
ES 30406- 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 
ES3052B-O 

APROVADAS 
Constitu i nte 
Nelton Mi guel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
An t ônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant 1 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 Vi eira 
Antônio Mar .iz 
Max Rosenmann 
Franc i sco Rossi 
Jalles Fontoura 
Nilson Gibson 
Jutahy Júnior 

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

mente , dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori
ginal em sua for~a e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença• , (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o., do Subs
titutivo , que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento . O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48 . O Constituinte Roberto 
Cunha faz igual proposta, de forma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o . ; o Constituinte Agripino de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "científica" (parágrafo 
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48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Consti t ui ção . O Relator , agradecido pelas sugestões , opta , 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o., harmon izan
do assim os dois d i spos it ivos , pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES234B4-6 , ES30536-1 , ES23312- 2. 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas , as demais, que propugnavam a manutenção 
do t ext o orig i nal com ligeiras mod i ficações de redação ou o
fereciam r edação substitutiva integral , porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902-7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

ES22820-0 ENOC VIEIRA 
********* PARECER ********* 

Cons t ituinte 
Adolfo Oliveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Ni lson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

PFL 

Pela rejeição, por éstar em desacordo com o novo Substitu
tivo doRelator . 

ES22821 - 8 ENOC VIEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

O inciso XIV do artigo 7o . assegura, textualmente, uma 
"remuneração superior" à normal para a realização do serviço 
extraordinário. A Emenda diz o mesmo, apenas, mudando a for
mulação do texto . Além disso, propõe que se inclua no inciso 
XX a referênc i a à previdência Social privada . Não nos parece 
correto, porquanto ao Estado só deve competi r a garantia da 
previdência ofic i al . 

ES22822-6 MÁRIO MAIA PDT 
*** *** *** 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, jã que a idé i a da 
proposição estarã contida na nova redação dada àqu~le 
dispositivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES22823-4 MÁRIO MAIA PDT 
******* ** PARECER ********* 

A reestruturação proposta pela Emenda não nos parece o
portuna, uma vez que a articulação das Forças Armadas jã é 
exercida pelo EMFA. 

Pela rejeição. 

ES22824-2 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER *** ****** 

O fornecimento obr igatório de alimentação por parte do 
empregador é a nosso ver, matéria própria de legislação ordi
nária . Sua implementação ou não, e em que condições, depende
rã das circuntâncias específicas de cada empresa. Por essa 
razão deve ser daíxada à regulamentação da lei das negocia
ções coletivas . 
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A emenda propõe que o poder público assegure prestação de 
assistência farmacêutica a todos os brasileiros, na atenção 
básica à saúde e que as aqu i sições de medicamentos recaiam 
sobre empresas nacionais , quando disponíveis. 

A emenda é justificada pela necessidade de fortalecer o 
segmento nacional da indústria farmacêutica . 

Apesar de bastante louvável a intenção da emenda , o rela
tor considerou a matéria de na t ureza não constitucional , po
dendo ser objet o de l e i ordinária. 

Pela rejeição . 

ES22826-9 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda em causa é def l uente de uma outra apresentada pe
lo mesmo Consti t uinte, na qua l sugere a supressão do Estado 
de Defesa . 

Nesta, como na ou t ra Emenda , opinamos pela manutenção do 
texto do substitutivo sob exame. 

Pela rejeição. 

ES22827-7 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe supri mir o termo "Estado de Defesa" conti
do no Art. 190. 

Entendemos melhor a redação dada no Substitutivo sob exa
me, tendo em vista que o Estado de Defesa também constitui 
estado de anormalidade. 

Pela rejeição. 

ES22828-5 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe suprimir do Art. 189 o termo "Estado de 
Defesa " . 

Entendemos melhor a redação dada no Substitutivo sob exa
me, pois as alterações na Constituição somente devem ser pro
cedidos quando houver plena normalidade no País . 

Pela rejeição. 

ES22829- 3 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER **** ***** 

O Estado de Defesa é medida preliminar que evita a decre
tação do Estado de Sjtio, de natureza mais radical , como sal
vaguarda do Estado. 

Pela rejeição. 

ES22830-7 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

Introduz , num artigo 27 a ser acrescentado ao Subs t itut i 
vo do Relator, matéria relat i va à imediata aplicação dos di -
reitos e garàntias constitucionais. 
A nosso ver , os dispositivos ass i m introduz idos seriam de di
fícil implementação na prática . 

Pela reje i ção. 

ES22831-5 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
*** *** *** PARECER **** ** ** * 

Prefere-se a inimputabilidade penal até os dezoito anos, 
em acolhimento a emendas nesse sentido. Pela rejeição . 

ES22832-3 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ** ** * * *~* 

Esta Emenda acresce 4o. ao art. 207 do SUBSTITUTIVO 
do Relator (Projeto de Constituição ) estabelecendo que "Em 
nenhum caso o imposto a que se refere o item II I , quando in
cidir sobre rendimentos do trabalho assalar iado de qualquer 
espéc i e, será superior a 35% (trinta e cinco) por cento da 
renda l ~ quida verificada du rante o ano-base, respeitada a 
progress ividade do tributo. 

Evidentemente , trata-se de matéria que deve constar em 
legislação i nfraconstitucional. 
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ES22833-1 ANTÔNIO SALIM CURIATI 
********* PARECER ********* 
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Pela rejeição , de acordo com ent endimento predomi nante 
na Com i ssão de Sistemat ização. 

ES22834- 0 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
*** ***** * PARECER *** **** ** 

É nossa opin i ão que a irredutibil i dade de sa l ários e 
vencimentos, · prece i tuada pelo inc i so V do artigo 7o .. do Su
bstitutivo. constitu i proteção suf ic i ent e do poder aqu i sitivo 
dos salár ios. Irredutibilidade, no seu pl eno sentido, é pre
servação do valor real . não apenas do nominal. Portanto , con
sideramos desnecessária a especificação proposta e op inamos 
pela rej e i ção da emenda. 

ES22835-B ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER *** ****** 

Intenta esta Emenda acrescentar ao item II do 3o. do 
art. 207 do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) 
o seguinte : "e sobre ve,culos para transportadores autônomos 
e máquinas agr,colas". 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tribu
tário nacional atualmente adotado pe los Constituintes. 
Pela rejeição. 

ES22836-6 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
**** **** * PARECER *** ***** * 

A emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vin
culação de parte da receita tributária ou dos recursos or
çamentários, seguindo linha diferente do Projeto , que se ori
entou no sentido de deixar plenament e li vres as rece it as que 
a Constituição prevê à d i sposição das vár ias unidades gover
namentais. 

Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos 
públicos sejam aplicados preponderantemente em áreas e seto
res prior i tários, entendemos, por outro lado, que o di scipli
namento de vinculações de rece i tas , a n,vel constituc ional , 
resultaria no comprometi mento rígido de toda receita pública 
somente com aquelas áreas e setores julgados prioritários em 
determinado momento e s i tuação, com abs t ração de estudos e a
nálises objetivas ind i spensáveis à elaboração das políticas 
públicas . 

Pe l a rejeição. 

ES22837-4 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
*** ****** PARECER *** ****** 

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

ES22838-2 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda visa a tornar o a l istamento e o voto f acul
tativo ou voluntário. 

Entendemos que o exercíc io do voto é um dever c í vico . 
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-fun -
ção. É, portanto , uma obrigação jurídica. 

Não concordamos com os argumentos de que v iolenta a 
liberdade e a consc i ência do ele i tor. Pelo contrário , o c i da
dão vota no candidato de sua preferênc ia, podendo, também, vo 
tar em branco . 

O voto facultativo pode provocar grandes abs t enções, 
comprometendo a representatividade po l ítica e popular dos 
e leitos, levando ao poder minor i as radica i s e constituin
do-se em fator de corrupção eleitoral. 

Sendo o voto obr i gatório, é obvio que o alistamento 
também deverá ser obrigatório . 

No entanto, somos pelo alistamento e voto facu l tati -
vos apenas para os anal f abetos e os maiores de setenta anos . 
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Pela rejeição . 

ES22839-1 ANTONIO SALIM CURIATI 
********* PARECER ********* 
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Abrange o art . 300, sugerindo acrescentar par. 3. que 
cria Instituto de Adoção coordenando Institutos Regionais. 

Pela rejeição. 

ES22840-4 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* 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 . 

ES22841-2 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

O autor pretende , com a emenda, supr1m1r a diretriz de 
ordenamento da Seguridade Social relativa à unversal ização da 
cobertura. Ora, trata-se justamente de uma dos princípios que 
sustentam o projeto de Seguridade, eis que, na sua ausência, 
estar-se-ia falando de Previdência e não de Seguridade. Como 
entendemos que a universalização do acesso ao sistema, como 
meta , representa a mais importante conquista em prol da rea
lização da equidade, não podemos acolher a emenda em questão . 

ES22842-1 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* 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. 

ES22843-9 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do 3o . do Art . 262, sob o 
argumento de que o dispositivo fere o princípio da livre 
iniciativa. 

Ora, a possibilidade de intervenção e de desapropriação 
no interesse do Estado já consta da atual Constituição e 
deve prevalecer na nova Carta, sobretudo em relação às ativi
dades essenciais, como a saúde . 

Entendemos, porém, que tais possibilidades devam incluir
se no dispositivo que universaliza o instituto. 

Pela aprovação . 

ES22844-7 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

A matéria constante da presente emenda, conflita com a 
sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo. 

Assim, pela sua rejeição. 

ES22845-5 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende o Constituinte que, no 3o. do Art. 262, se 
incumba o Estado de promover a regulamentação de medicinas 
alternativas como a homeopatia e a acupuntura . 

Por se tratar de matéria nitidamente estranha ao texto 
Constitucional, ela deve ser tratada a nível de regulamenta
ção ordinária. 

Pela rejeição. 

ES22846-3 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* 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. 
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ES22847-1 ANTÔNIO SALIM CURIATI 
********* PARECER ********* 

A proposta contribui para o 
soc1a1s do texto, devendo 
Substitutivo. 

Pela aprovação. 

aprimoramento 
ser aprovada, 

ES22848-0 ANTÔNIO SALIM CURIATI 
********* PARECER ********* 

dos 
na 

PDS 

PDS 

PÁG: 0278 
16/10/87 
15:52:30 

objetivos 
forma do 

PDS 

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

Pela aprovação parcial. 
---------------------~---------------------------------------------------------

ES22849-8 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22850-1 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda alterar normas contidas no artigo 212 do 
Substitutivo. 

Entendemos que a 
está adequada dentro 
merecendo a alteração 

Pela rejeição. 

distribuição de recursos aos Municípios 
do Sistema Tributár io proposto, não 
contida na emenda . 

ES22851-0 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

A medida é conservada no parágrafo 2o. do art. 226, pela 
necessidade de resguardar os recursos setoriais, por defini
ção , escassos, para atividades prioritárias conforme objeti
vos do sistema único de saúde. 

Pela rejeição. 

ES22852-8 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda contém desdobramentos jurídicos que 
melhor se coadunam com a legislação complementar e ordinária, 
devendo ser objeto de análise em etapa posterior do processo 
legislativo. 

Pela rejeição. 

ES22853-6 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

Emenda retirada pelo autor. 

ES22854-4 MATHEUS IENSEN PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor modificação ao 4. do art . 493, que , atuali
zado, transforma-se no art . 293, pela qual o prazo de conces
sões será de 15 anos tanto para rádio quanto para televisão. 
Entende o Relator que o prazo menor para o rádio se verifica 
pela menor complexidade de sua infraestrutura e a maior rapi
dez do retorno do cap ital investido. Por este motivo opta por 
manter a redação atua l , propondo a rejeição da presente Emen
da. 

ES22855-2 MATHEUS IENSEN PMDB 
********* PARECER ********* 

A especificação das pessoas que devem ser reconhecidas 
como dependentes do segurado da previdência social, bem como 
das condições para a concessão de benef íc ios , constitui obje
to de leg islação ordinár ia face à espec ificidade dos casos e 
à variedade de tratamento que a matér i a comporta. 

Pela rejeição. 
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PMDB 

PMDB 

A Emenda propõe tornar o ensino religioso disciplina de 
matrícula facultativa. 

Aprovada parcialmente, nos termos do Substitutivo. 

ES22857-9 NELSON WEDEKIN PMDB 
**** *** ** PARECER ***** **** 

Sugere o ilustre proponente a supressão do 2o. do art. 
291 alegando parcial superposição com 48 do art. 6o. e a 
abertura que a presente redação dá à ação censória proibiti-
va. 

Sensibilizou o Relator a argumentação apresentada, enten
dendo ele, no entanto, de modificar, ao invés de suprimir, o 
referido parágrafo. Com isto, espera haver acatado no mérito 
a presente emenda. 

ES22858-7 NELSON WEDEKIN PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição . 

ES22859-5 NELSON WEDEKIN 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 Constitu1ntes. 

Pela rejeição. 

ES22860-9 NELSON WEDEKIN PMDB 
**** ** *** PARECER ********* 

A Emenda em exame se refere a um dispositivo (inciso XII 
do art. 130), que confere ao Primeiro-Ministro a competência 
de "conceder, autorizar, permitir ou renovar serviços de ra
diodifusão e de televisão", sugerindo seja suprimido, dada a 
necessidade de criação do Conselho Nacional de Comunicação, a 
quem seriam conferidas tais prerrogativas. No entanto, ao se 
examinar o artigo 293, verifica-se-á que as intenções do in
ciso XII do artigo 130 ali se representem, e mais, que o ato 
somente produzirá efeitos legais após manifestação do Con
gresso Nacional. Encontra-se, desse modo, amparada a preten
são da Emenda, mesmo porque o parágrafo 3o. do artigo prevê a 
criação do Conselho. 

Pela prejudicialidade. 

ES22861-7 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art. 6o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 

A modificação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ordinária e , 
deste modo, aperfeiçoar a técnica legislativa. 

Pela aprovação. 

ES22862-5 NELSON WEDEKIN PMDB 
******* ** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22863-3 NELSON WEDEKIN PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Além da emenda em referência, outras nove, apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênticas, propõem modifi-
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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 Ignácfo Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 

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

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

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

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

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

ES22864-1 

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

NELSON WEDEKIN 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A emenda pretende excluir do parágrafo 5o . 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. 

ES22865-0 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A expresão "de comprovado desgaste físico e emocional" 
descreve situação já compreendida no termo "penoso" utiliza
do no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Re
lator. 

Pela rejeição. 

ES22866-8 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

De autoria do Constituinte Nelson Wedekin, a Emenda em 
exame procura dilatar para dez dias o prazo de 48 horas esta
belecido no Substitutivo para que a Câmara Federal eleja o 
sucessor do Chefe de Governo, nos casos em que ocorreu moção 
de censura ou rejeição de voto de confiança. Necessário se 
faz esclarecer que o prazo de 48 horas é suficiente para se 
verificar essa escolha, tendo em vista a organização das for
ças existentes no Legislativo, ainda mais em situação decor
rente de queda do Gabinete. O que não se deve é delongar o 
prazo, deixando acéfala a condução dos destinos da Nação. 
Pela rejeição. 

ES22867-6 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda sugere alteração na redação do Art. 303. Por 
considerarmos que na forma original como está redigido o 
princípio em epígrafe há maior clareza e precisão, optamos 
pela manutenção do dispositivo constante do Anteprojeto da 
Comissão de Sistematização. Somos pela rejeição. 

ES22868-4 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame, de autoria do Constituinte Nelson Wede
kin, preocupa-se em não se dissolver "uma casa legislativa 
eleita democraticamente pela vontade do povo". Isso ocorrerá 
no caso de não eleição, em 48 horas , pela Câmara Federal, do 
Primeiro-Ministro para ocupar o cargo vago em decorrência da 
aprovação de moção de censura ou de negativa de moção de con
fiznça. Sugere a Emenda que , nesse caso, o Chefe do Governo 
será nomeado livremente pelo Presidente da República. Trata
se de proposição preservadora da Câmara Federal, e nisso está 
seu grande mérito. No entanto, convém observar que a impossi-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES22868-4 NELSON WEDEKIN 

PÁG: 0282 
16/10/87 
15:52:30 

PMDB 

bilidade de se escolher esse nome se traduz em grave impasse 
não só para o andamento da máquina governamental, como também 
nas próprias relações Executivo- Legislat ivo . E isto necessita 
de ser sanado, a bem da Nação . Por outro lado, os 3o. e 
4o. do Substitutivo facultam ao Presidente da República a não 
dissolução da Câmara Federal, hipótese em que se vê atendida 
a pretensão básica da Emenda. Pela rejeição. 

ES22869-2 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame, de autoria do Constituinte Nelson Wede
kin, propõe seja dada nova redação ao artigo 122 e seu pará
grafo único, de modo a submeter a indicação do Primeiro-Minis 
tro à Câmara Federal, e não apenas seu programa de governo, 
conforme consta do dispositivo. Parece-nos desnecessário o 
acolhimento da Emenda, visto o Primeiro-Ministro nascer da 
composição das forças partidárias expressivas da Câmara Fe-
deral. De certa forma, ele já está por ela esco lhi do ou 
referendado. 

Pela rejeição da emenda . 

ES22870-6 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o 
modelo governamental adotado até esta fase de discussão. Caso 
prevaleça no período de votação do Substitutivo o presiden -
cialismo poderão ser processadas as devidas adaptações do 
texto constitucional. 

ES22871-4 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES22872-2 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* 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. 

ES22873-1 MOZARILDO CAVALCANTI PF L 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do termo "Territórios" do 
Art. 261. 

A justificação base i a-se no fato de esta mesma constitu
inte estar propondo a transformação dos Territórios de Rorai
ma e Amapá em Estados. 

A análise da emenda fica condicionada à transformação dos 
Territórios em Estados. Porém, se isso não acontecer é preci
so garantir recursos aos mesmos para a saúde. 

Pela rejeição. 

ES22874-9 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda foi acolhida, no mérito, nos 
termos do Substitutivo do Relator . 

Pela aprovação parcial. 

ES22875-7 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida integralmente, nos termos do Substit utivo 
do Relator. 

Pela- aprovação . 
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O capital estrangeiro, voltado naturalmente para o lucro, 
resulta inadaptado às condições sanitárias nacionais, confor
me exemplo histórico do setor de medicamentos - suspensão da 
produção de fármacos essenciais em função de mot i vos de ordem 
político-financeira, por exemplo . Por outro lado, a lioeração 
ampla causaria hipertrofia do setor em áreas lucrativas, po
rém não prior it árias . 

Pela rejeição . 

ES22877-3 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a remessa para a lei ordinária da f i xação 
de critérios e áreas das terras públicas a serem alienadas ou 
concedidas . Entendemos que a fixação da área pela Cons t itui
ção evitará casuísmos futuros . 

O 1o. estabelece que a ação do Congresso só ocorrerá 
quando o limite estabelecido pela lei for ultrapassado e o 
2o. não inova nada . 

Pela rejeição. 

ES22878-1 MOZARILDO CAVALCANTI 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES22879-0 MOZARILDO CAVALCANTI 
********* PARECER ********* 

PFL 

já foi 

PFL 

A presente Emenda pretende transformar Territórios Fede
rais em Estados. 

Trata-se de matéria que deverá ser examinada , no tempo 
oportuno , após estudos técnicos de viab i lidade e interesse 
público. 

A proposição deve ser considerada rejeitada. 

ES22880-3 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a presente emenda a suprimir os 2o. e 3o. do Ar-
. tigo 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 apresentados no substitutivo final . Essa forma, no entan
to, obriga o Relator a propor a reje i ção da presente emenda . 

ES22881-1 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende-se, com a presente emenda, priorizar a ut i liza
ção dos recursos públicos pelas escolas públicas, permitin
do-se, remotamente, sua destinação às escolas privadas, desde 
que satisfaçam aos requisitos legais. 

Trata-se , evidentemente de conceito mais amplo que o 
contido no Substitutivo e certamente de maior alcance social. 

Pela aprovação. 

ES22882-0 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda propõe a supressão da exp ressão "sistemas de 
ensino dos territórios•, justificando ser a figura do ter
ritório federal , exdrúxula, ditatorial e antijurídica . 

Pela rejeição nos termos do Substitutivo . 

ES22883-8 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

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

A medida, além de inconveniente, nesta oportunidade , · po
derá ser objeto de estudo, no devido tempo e, se for o caso , 
deverá ser implementada pela legislação infraconstitucional . 
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Pela rejeição. 

ES22884-6 MOZARILDO CAVALCANTI 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

• 
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Realmente , a inclusão do disposi t ivo pret er i do pe lo nobre 
Constituinte , asseguraria o mandato completo dos par lamenta
res dos dois Territórios, eleitos em 1986 , mas o novo texto 
Constitucional não pretende cassar qualquer mandato, visto 
que os Srs . Constituintes foram eleitos para um mandato de 4 
anos e assegurado pela justiça eleitoral . 

Assim, pela sua reje ição. 

ES22885- 4 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda é de carater redacional e corrige um lapso na 
enumeração dos prefeitos , cujo mandato, deva expirar em 1. de 
janeiro de 1989 . 

ES22886- 2 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER *** *** *** 

As numerosas Emendas ao ar t igo 74 confirmaram a i nexis
tência de unidade de opinião sobretudo quanto a do i s aspectos 
fundamentais: o do sis t ema misto e o do número máx i mo de De
putados por Estado . Nessas e em outras circunstâncias procura
mos atender, em parte, às finalidades perseguidas pela propo
sição em análise. 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo . 

ES22887-1 PAULO MACARINI 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
ni ão , o que melhor atende às muitas sugestões oferecidas pe
los senhores Constituintes. 

Pela rejeição . 

ES22888-9 PAULO MACARINI PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Dentre todas as emendas modificafitavas ao art . 4o . 
uma nos pareceu plenamente justificada e absolutamente neces
sária: a de número 30132- 2, de autoria do nobre Constituinte 
Manoel Moreira, que postula, no 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 variadas , 
sem, porém, atingirem o l i miar de intensidade necessário para 
mover-nos a vontade a modi f icar o texto, que nos parece bom . 
Pela rejeição. 

ES22889-7 PAULO MACARINI PMDB 
******** * PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22890-1 PAULO MACARINI PMDB 
**** ***** PARECER ****** *** 

A emenda quer que o ingresso na atividade notarial e re
gistral dependa de concurso apenas de provas. Não nos parece 
solução aconselhável . 

Pela rejeição . 

ES22891-9 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ***** ** ** 

Em que pese a justa preocupação do ilustre Autor , o en
tendimento , até o presente momento, da maioria dos membros da 
Com i ssão é , no particular, pela manutenção do texto do Subs
titutivo . 

Pela reje i ção. 
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PMDB 

PMDB 

A Emenda propõe a supressão do artigo 94 e seu parágrafo 
único, por considerar seu Autor que o citado dispositivo per
mite a manutenção do decreto-lei . 

Após o exame da matéria, concluímos pela rejeição da E
menda. 

ES22893-5 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituin t e, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES22894-3 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda a supressão do inciso I, do parágrafo 
1o. do art. 93, tirando do Presidente da República a inicia
tiva privativa de leis que fixem ou modifiquem os efetivos 
das Forças Armadas. 

Após o exame da emenda, concluímos por sua rejeição. 

ES22895-1 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe-se, na Emenda, a supressão do 3o . do Art. 262 
do Substitutivo, sob a alegação de que o instituto já se acha 
regulamentado em outro local . 

São procedentes as alegações do Constituinte . De fato, 
a intervenção e a desapropriação dos serviços privados de 
saúde devem incluir-se no dispositivo que generaliza o insti
tuto . 

Pe l a aprovação. 

ES22896-0 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22897-8 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão, no parágrafo un1co do art.22 do Subs
titutivo do Relator , da expressão "em funcionamento há menos 
de um ano". Somos pela manutenção integral do dispositivo em 
questão. 

Pela reje i ção . 

ES22898-6 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

É dever do Estado propiciar ao menor de14 anos condições 
satisfatórias a fim de dedicar-se ao que é próprio de sua 
idade. Se lhe for permitido trabalhar , sem qualquer ressalva, 
estar-se-ia criando dificuldades para que êle possa estudar. 
Por questão de coerência , não pode o Estado, de um lado 
obrigar os pais a mandarem a criança frequentar a escola até 
os 14 anos e, de outro, deixar que a mesma trabalhe antes de 
completá-los . Fala-se tanto, atualmente, em menor abandonado, 
menor delinquente e menor analfabeto ou sem escola para poder 
estudar . entretanto, deve- se fazer uma opção. Nós a fizemos 
no sentido de que, pelo menos do ponto de vista constituc io
nal , o Estado venha a proteger a infância na sua plenitude . 
Nesse sen ti do, a fim de resguardar as peculiaridades próprias 
da infância e da adolescência, optamos por alterar a redação 
do presente inciso aditando-se a ele a expressão "salvo na 
condição de aprendiz" na forma do substitutivo . 

ES22899-4 MATHEUS IENSEN PMDB 
********* PARECER ********* 

Con t agem recíproca de tempo de serviço em atividades pú-
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blicas e privadas. O autor da emenda , a nosso ver, 
razão ao propor alteração à redação do 1. do art. 
que a medida ali prevista não se destina apenas às 
dor ias . 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES22900-1 MATHEUS IENSEN 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

está com 
265 , vez 
aposenta-

PMDB 

Tendo em vista a necessidade de preservação do 
princípio da Solidariedade finance i ra , a princ1p1o nenhuma 
exceção deve ser aberta no tocante à obrigação de contribuir 
para a Seguridade Social . Casos especiais poderão receber 
tratamento específico a nível da leg i slação ordinária . 

Pela reje i ção. 

ES22901-0 MATHEUS IENSEN PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Consideramos, entretanto , que ela se legitima, quando ope
rada pela assemblé i a geral da en t idade sindical, relativamen
te à categoria profissional ou econômica que ela representa , 
uma vez que todos os integrantes da categoria se beneficiam 
das vantagens conquistadas pelo órgão de classe. 

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

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

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

ES22902-8 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
** ******* PARECER ********* 

Acolhemos a Emenda apenas quanto ao direito da do~a-de
casa de se filiar à Previdência Social. 

ES22903-6 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda tem por objet i vo ampliar a redação do dispositivo 
incluindo matéria de lei ordinária. Dada a intenção de tornar 
o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser 
inclu í da no texto do Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES22904-4 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Subst i tut i vo . Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescind í vel ao projeto. 

Pela reje i ção . 

ES22905-2 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
** ******* PARECER "********* 

Determina o Autor os imóveis rurais a serem excluídos de 
desapropriação, incluindo no Substitutivo do Relator um arti
go (249) para esse fim. 

Entendemos, contudo , que a definição da função social da 
terra, a ser dada pela lei, é que deverá ser levada em conta 
nesse caso . 

Além disso , o art. 253 já exclui os pequenos e médios imó
veis rurais da desapropriação, desde que o proprietário não 
tenha outro imóvel. 

Pela rejeição. 

ES22906-1 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo , hidrocarbonetos fluidos, gases 
raros , gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios 
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nucleares e seus derivados, requer que ao monopól i o destas dê 
tratamento cons t ituc ional que consulte amplamente o interesse 
nacional , sem, contudo, ferir os l i mites razoáveis no que 
t ange aos suj e itos e ao objeto dessas ati vidades. 

Pe l a rejeição. 

ES22907- 9 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda não of erece aperfeiçoamento ao Substitutivo . Pe
l o contrá rio , a filosofi a e dir etrizes que procuramos adotar 
buscam of erecer ao texto a conc i são e restr i ção ao que se 
afigura como imprescindíve l ao projeto. 

Pela re j e i ção . 

ES22908 - 7 HERMES ZAN ETI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adot ada pe lo Re l ator. 

Pe l a rejeição . 

ES22909-5 HERMES ZANETI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos , o direito de alistar - se eleitores e de votar. 

Entendemos que nessa idade , o jovem a i nda não adqu i 
riu a maturidade necessária para o exerc í cio do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da i n 
formação. 

Pela rejeição . 

ES22910- 9 HERMES ZANETI PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pretende o autor permi t ir aos maiores de dezesseis 
anos , o di reito de alistar-se eleitores e de votar . 

Entendemos que nessa idade, o jovem a i nda não adqui
riu a matur i dade necessária para o exercício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação . 

Pela re j eição. 

ES22911-7 JORGE ARBA GE PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com sua Emenda permitir 
a participação de fiscais tr i butários no produ t o da arrecada
ção de mul t as relativas a tributos. Entendemos que o dispos i
t ivo em ref erência , além de ser de competência infraconstitu
c ional nada tem a ver com o disposto no item VI referido na 
Emenda. Ass i m entendemos prejudicada a Emenda . 

Pela prejudic i al i dade . 

ES22912-5 ASDRUBAL BENTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo subs t i t u
tivo do Relator . 

ES22913-3 LUIZ VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o Substitutivo mantém 
o cont rol e exter no com o aux íl io do Tr ibuna l de Con t as doEs
tado ou do Mun i c í pio , onde houver, vedando, por ém, a cr i ação 
de novos Tribunais , Conselhos ou órgãos de Contas Municipa i s . 

ES22914-1 LU I Z VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao art. 6o. i ntroduzindo a penhorabilidade da ren
da tributária pública nos casos que especif i ca . 

O or denamento juríd i co do País traz os proced i mentos ca
bíveis para r essarc i mento imposto por dec i são j udicial . 
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É justa a preocupação veiculada pela presente Emenda. 
Entretanto, não deve constar de dispositivo constitucional, e 
sim de legislação complementar. Estará, com certeza, aceita, 
na adaptação que o Código Civil deverá sofrer diante das 
normas da nova Constituição. 

Pela rejeição. 

ES22916-8 MARCONDES GADELHA PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda o acréscimo da palavra "espaçamento" no 
caput do artigo e da expressão "com a colaboração de entida
des privadas" no parágrafo Onico do artigo 298 do Projeto. 
Propõe ainda a substituição da expressão "controle de natali
dade" por "planejamento familiar" 

Somos pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES22917-6 OCTÁVIO ELÍSIO 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. 

ES22918-4 ANTONIO SALIM CURIATI 
********* PARECER ********* 

ES22919-2 

Matéria de legislação tributária. 
Pela rejeição. 

ANTONIO SALIM CURIATI 
********* PARECER ********* 

PDS 

PDS 

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

Pela rejeição. 

ES22920-6 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposen
tadoria por tempo de serviço. É necessário salientar, toda
via, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recen
tes dados do IBGE, aumentou consideravelmente nas Oltimas dé
cadas. 

Em vista disso e da crise financeira por que passamos, 
nada justifica a concessão de benefício de forma precoce. 

Pela rejeição. 

ES22921-4 MATHEUS IENSEN PMDB 
********* PARECER ********* • 

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

ES22922-2 ANTONIO SALIM CURIATI p~ 

********* PARECER ********* 
A presente emenda acrescenta parágrafo Onico ao art. 245. 
A definição de critérios de cumprimento da função social 

de propriedade é matéria da legislação ordinária. 
Pela rejeição. 

E$22923-1 MATHEUS IENSEN PMDB 
********* PARECER ********* 

O inciso XIV do artigo 7o. assegura, textualmente, uma 
"remuneração superior" à normal para a realização do serviço 
extraordinário. A Emenda diz o mesmo, apenas, mudando a for
mulação do texto. Além disso, propõe que se inclua no inciso 
XX a referência à p~evidência Social privada. Não nos parece 
correto, porquanto ao Estado só deve competir a garantia da 
previdência oficial. 
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ES22925-7 JESUS TAJRA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

foi 

PFL 

A matér i a cons t ante do parágrafo único que o autor desta 
Emenda propõe acrescentar ao art . 247 é passível de trata
mento através de legislação ordinár i a. 

Pela reje ição. 

ES22926-5 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pel o Re l ator. 

Pela rejeição. 

ES22927-3 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

A emenda trata de ineleg i bilidade , introduzindo normas 
moralizadoras do pleito. 

Também determina que , salvo os casos de inelegibilidade, 
nenhum cidadão, no gozo de seus direitos políticos, poderá 
ser i mpedido de disputar cargos e l etivos . 

Em que pesem os argumentos do au t or na justificação, so
mos pela manutenção do dispositivo nos parágrafos 8o. e 14 do 
art . 13. 

Pela aprovação parcial . 

ES22928-1 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

o nobre Constituinte Roberto Freire vem reiteradamente 
tentando suprimir o 1o . do Art. 18, sob os mais variados 
argument os. Acontece que achamos que o referido preceito con
tém medida cautelar dos mais necessários ao futuro de nosso 
regime democrát i co . Por essa razão não podemos acolher a e
menda. 

Pela rejeição. 

ES22929-0 ROBERTO FREIRE ~B 
********* PARECER ********* 

É com a maior satisfação que manifestamos nosso integral 
apoio à emenda em tela . Concordamos em gênero , número e caso. 

ES22930- 3 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

A Emenda dá ao caput do Art . 18 redação mais sintét i ca 
cor tando as expressões : • na forma da lei " . Ao apreciar emen
da de idêntico teor do Constituinte Doreto Campanari tivemos 
ocasião de ressaltar que as expressões que se deseja expungir 
ressalvam futuras distorções na interpretação do texto, moti
vo pelo qual preferimos mantê-las . 

Pela aprovação parcial. 

ES22931-1 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

O brilhante Constituinte Roberto Freire com sua emenda 
pretende expungir do 5o. do Art. 18 as expressões: "habili
t ados a concorrer às eleições naciona i s, estaduais e munici
pais .• 

De acordo. 

ES22932-0 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

A emenda postula a supressão do 4o. do Art . 18 , sob a 
alegação de que o preceito contraria o espírito liberal que 
i nsp1rou t odo o Cap í tulo. A ponderação, data venia, não pro
cede, realmente, facilitamos ao máximo a criação de Partidos 
Políticos , porém , no que diz respeito à propaganda ele it oral 
gratuita , à utilização graciosa do rádio e da televisão , além 
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dos recursos do fundo partidário, faz-se mister, criarmos 
algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o 
tempo e os recursos, tornando improfícua a participação das 
agremiações que comprovadamente tenham eleitorado. Entende
mos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação 
de lei complementar. 

ES22933-8 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER *** *** *** 

O "modus operandi" do pagamento do 13o . salário a quem , 
por exempl o, só trabalhou, pelo vínculo de emprego recente, 6 
meses, 2 meses etc. é objeto de regulamentação através da le
gislação ordinária . Ao preceito constitucional cabe estabe
lecer o princípio do direito. 

ES22934-6 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda propõe alterações na redação do inciso II do 
art. 77 e do inciso XXIII do art. 115 que dispõe sobre o 
trânsito de forças estrangeiras pelo Território Naciona l , a
fim de adequa-los ao que estabelece o inciso IV do art . 31 . 

Com efeito, enquanto este último mencionado se refere 
aos casos previstos em lei complementar, os dois outros dei
xam de fazê-lo . 

A correção, portanto, procede e será levada na devida 
conta. 

Pela aprovação . 

ES22935-4 NYDER BARBOSA PMDB 
********* 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 dispositivo prevê apenas o princípio geral , que pos
teriormente será disciplinado em legislação ordinária. 

ES22936-2 CARLOS SANT 1 ANNA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A emenda visa a dar nova redação ao artigo 192 do substi
tutivo, que conceitua a destinação das FORÇAS ARMADAS. 

De idêntico teor, dizem respeito ao mesmo artigo e pará
grafos, as emendas: es-24082-0, es-24157-5, es-24851-1 , 
es-24055-2, es-24657-7, es-24311-0, es-24324-1, es-24376-4, 
es-25284-4, es-28985-3, es-29480-6, es-34308- 4, es-2919 1-2 . 

O texto que ora apresentamos consagra a destinação das 
Forças Armadas, tal qual os textos constantes das emendas 
aludidas, com a diferença, todavia, de que a garantia da lei 
e da ordem , quando necessária, poderá ser suscitada por ini
ciativa de qualquer um dos três poderes constitucionais . 

Preservou-se, assim , equámime capacidade, na espécie , aos 
Poderes, respeitada a tradicional tripartição de que falara 
Montesquieu. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES22937-1 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em questão dispõe sobre o artigo 194 do substi
tutivo, inserido no Capítulo III, que trata da Segurança Pú
blica, sua destinação e órgãos que a integram. 

Inúmeras modificações sobre a Segurança Pública, desde a 
sua elaboração na Subcomissão Temática até ao texto contido 
no Substitutivo, demonstram a importância suscitada pelo tema 
, por parte dos Senhores Constituintes. 

Não é pois sem razão, que as numerosas emendas dispõem 
sobre a palpitante questão. 

Analisadas com o maior critério, verificamos que as e
mendas Nos. ES34743-8, ES21655 e ES29608-6 trouxeram valiosa 
colaboração ao relator . Com efeito, inspirados parcialmente 
nelas e no variado conteúdo das demais, oferecemos o texto 
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substitutivo, onde pontifica o conceito de Segurança Pública, 
como dever do Estado, e direito e responsabilidade de todos . 
Opinamos , assim , pelo aproveitamento parcial . 

ES22938- 9 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende a supressão do art . 2. do Tí
tulo das Dispos i ções , o qual preve o pedido de reconhecimento 
dos direitos e vantagens interrompidos pelos atos punitivos 
pelos Governos de execução implantados em 1964. É o momento 
de se corrigir situações geradas pelo regime arbitrário que 
s e implantou no País . 

Pela rejeição . 

ES22939-7 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do inciso II do art.20 do Substitutivo 
do Relator, que, a nosso ver, não merece ser mantido. 

Pela aprovação . 

ES22940-1 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em questão sugere alteração redacional no art. 
1o . do Título das disposições Trans i tórias. 

A proposição , em síntese, busca mi nizar os efeitos e a 
abrangência da anistia. 

Pela rejeição . 

ES22941-9 CARLOS SANT 1 ANNA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22942-7 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois cor
responde à orientação adotada pelo Relator. 

Pela aprovação. 

ES22943-5 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição, por aperfeiçoar o texto do Subst i tutivo, 
merece acolhimento. 

Pela aprovação . 

ES22944-3 CARLOS SANT 1 ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22945-1 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do artigo 94 e seu parágrafo 
único, por considerar seu Autor que o citado disposit i vo per
mite a manutenção do decreto-lei. 

Após o exame da matéria, concluímos pela rejeição da E
menda. 

ES22946-0 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

Além da emenda em referência , outras nove , apresentadas 
individualmente, mas literalmente i dênticas , 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 
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sobre as obras que produzirem ou de que participarem. Além 
desse ad it ivo, na prática suprimem do original a atribuição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos d i rei 
tos do autor - providência esta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes . São as segu int es as dez emendas aditivas e modifi 
cativas, sobre as quais o Relator op ina 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 
E$30726-6 
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 Ferre ira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Agu iar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Albert o Caó 

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

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

mente, dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori 
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença", (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o., do Subs
titutivo , que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48 . O Constituinte Roberto 
Cunha faz igual proposta, de forma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agripino de Oli 
veira Lima propõe que após a palavra "cient,fica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o di sposto 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 it ivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima refer i das (ES23484-6, ES30536-1, ES23312-2. 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas, as demais, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral. porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no . 
ES34632-6 
ES22946-0 

Constituinte 
Adolfo Olive ira 
Jesus Tajra 
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ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES3 1902-7 
ES30612-0 
ES2652 1- 1 
ES32600- 7 
ES27377-9 
ES28055- 4 
ES29719- 8 

ES22947-8 

JESUS TAJRA 

JESUS TAJ RA 
********* PARECER ********* 

Carlos Chiare l li 
Manoel Mor e i ra 
Paulo Mi ncarone 
Haroldo Sabo i a 
Perciva l Muni z 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jef fe r son 
Cost a Fer r e ira 
Matheus Iensen 

PF L 
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A emenda propõe ma ioria absoluta pa ra aprovação de voto 
de confiança ao Primei ro-Ministro. 

Após o exame da emenda , conclímos por sua reje ição . 

ES22948- 6 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

Tem razão o eminente Constituinte, pois tra t a-se de un i 
formizar o texto do Substitutivo, porque em diver sos t rechos 
do texto vê-se: "DO LEGISLATIVO", "DO JUDICIÁRIO " e "DO EXE
CUTIVO " , e no caso o acrésc i mo da expressão "PODER " tra r ã 
substancial aperfeiçoamento à linguagem expressa no que estã 
cont i do no Substitutivo. 

Em assim sendo, somos pela aprovação da emenda , na f orma 
do Substitutivo . 

ES22949-4 JESUS TAJRA PFL 
*** ** **** PARECER ***** **** 

A propositura do I l ustre Constituinte é no senti do da 
criação de uma Super i tendência de Desenvolviment o para o Es
tado do Piauí, o que ind i scutivelmente, contribu iri a pa rare
verter o quadro de pobr eza por que pausa o Estado. Todavia , 
pe la ori entação conti da no Substitut i vo do Relat or caber ã a 
Le i Comp lementar dispor sobre a matér i a, razão pela qua l , 
s omos pe l a rejeição da Emenda. 

ES22950-8 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de propos i ção que visa à extensão da anist ia 
prevista no art . 1o . do Título das Di sposições Transitór ias . 

A abrangência do d i spositivo contido no Substitut i vo é 
suficiente para compensar e reparar os danos sof ridos por 
grande número de brasile i ros atingidos pelo reg i me au t oritá
rio. 

Pe l a rejeição. 

ES22951-6 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a exc luir os atuais magistrados dos Tribu
nais de Alçada das exigências do inciso III do art. 188, 
quando da apuração de ant iguidade com vistas à promoção. 

Em que pese a opin i ão do douto Constituinte, opi no pe la 
rej e i ção da Emenda, por considerã-la conflitant e com o enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização. 

ES22952-4 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ** ******* 

A integração à administração civ il da Av i ação Civil se 
impõe até mesmo na ordenação do planejamento dos transportes 
aeroviár ios brasile i ros, porém, a matéria, exaust i vament e dis 
cutida na constitu i nt e , deve ser absorv i da pela legis l ação or 
dinãr ia. 

Pel a rejeição . 

ES22953-2 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A proposta diverge de alternativa adotada na f orma do 
Subst it utivo. 
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ES22954-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

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

ES22955-9 JAMIL HADDAD 
********* PARECER ** *** **** 

A Emenda aprimora o texto do nosso 
pela qual deve ser aco lhi da. 

Pela aprovação . 

ES22956-7 JAMIL HADDAD 
********* PARECER ********* 

PSB 

Substitutivo, razão 

PSB 

A prescrição é matéria específica de lei processual, 
adjetiva. Como tal, deve ser regulada pela legislação ordiná-
ria. 

ES22957-5 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe vedar todo tipo de comercialização de 
sangue, orgãos e tecidos humanos. 

Apesar de ser bastante meritosa a proposta, o relator 
houve por bem considerar a matéria como de Lei Ordinária. 

Pela rejeição. 

ES22958-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

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

ES22959-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

O dispositivo proposto pela Emenda contraria os princípios 
econômicos que se quer implementar através do caput do artigo 
225 do Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES22960-5 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Propõe a alteração na redação do parágrafo 38 do artigo 6o . 
Cuida o parágrafo da i nviolabilidade da residência e domicí
lio das pessoas . O princ í pio 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 necessário, 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. 

ES22961-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende expungir do texto o parágrafo 13, do 
art.13, sob o fundamento de que ação de impugnação de mandato 
não deve ser mantida em sigilo. Com todo o respeito pelos ar
gumentos trazidos a colação, entendemos, justamente, o opos
to. A publicidade no caso só viria afetar"a priori"a credibi~ 
lídade do político sem proveito algum . Se a ação for julgada 
procedente, ai assim, deve ser dada ao conhecimento público. 

ES22962-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe acrescentar parágrafo único ao Art. 184 e 
retirar o parágrafo único do Art. 185. 
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A Emenda é válida, pois pretende harmonizar-se com a téc
nica legislativa , e o novo Substitutivo embora não adotando 
fórmula idêntica à sugerida , reestruturou a redação do texto. 

Aprovada na f orma do Substitutivo. 

ES 22963-0 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A emenda defende a supressão do 12 do art . 13 das ex
press6es:"e transgress6es eleitorais" , sob o f undamento de que 
a mesma não pode ser colocada na mesma linha de importância 
das outras enumeradas no disposit i vo. É prec i so não esquecer 
que no cap , tulo que trata de Di reitos Pol,ticos uma fraude ao 
legitimo desejo do eleitor, expressado pelo voto, assume a 
maior inportância e deve ser punida com idêntico rigor que as 
demais . 

ES22964-8 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a acrescer um item ao artigo 135, referen
te aos regulamentos dos concursos para a mag i stratura de pri
meiro grau. A norma nos parece excessivamente minuciosa. 

Pela rejeição . 

ES22965-6 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A emenda prop6e um tratamento prioritário para a mulher 
no sistema único de saúde, garantia de homens e mulheres de
terminarem o número de filhos e acesso a informaç6es parare
gulação da fertilidade . 

A primeira parte não foi acatada por representar trata
mento prioritário para um grupo de população, havendo outros 
grupos também importantes, como p. ex. as crianças. A garan
tia à saúde é para t odos, sem necessidade de especificar gru
pos populacionais. 

A segunda e terceira partes foram comtempladas no texto , 
no capítulo da Fam,lia . 

Pela aprovação parcial. 

ES22966-4 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A emenda dá nova redação ao parágrafo 4o . do art. 99, a 
fim de aclarar o dispositivo , conforme esclarece seu ilustre 
autor . 

Entendemos que ainda não é o momento oportuno para tra
tar-se do aperfeiçoamento redacional . 

Pela rejeição . 

ES22967-2 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22968-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitu-
tivo, embora a redação, como está proposta , não seja in-
cluída. 

Pela aprovação parcial . 

ES22969-9 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A proposição trat a de matéria inf raconstitucional . Con
clu,mos pela rejeição . 

ES22970-2 JAMIL HADDAD PSB 
******** * PARECER ********* 

A matéria já se encontra suficientemente contemplada 
pelo Substitutivo. 

Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 
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A emenda propõe a inclusão da expressão "importando a 
ausência sem consentimento em perda do cargo", no inciso IV 
do art . 77. 

Pela rejeição, na forma do Substitut i vo . 

ES22972-9 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Const it uinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES22973-7 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda substitui a expressão "exami nar" por "dar", no 
inciso XV do artigo 77, que trata das concessões e renovação 
de concessões de emissoras de rádio e televisão. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES22974-5 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A proposição em análise pretende alterar a redação do 
art . 2. do Título X, o qual prevê o pedido de reconhecimento 
dos direitos e vantagens interrompidos pelos atos junitivos 
pelos governos de exceção implantados no País a partir de 
1964. 

A redação do Substitutivo é mais apropriada para regular 
a situação dos cassados. 

Pela rejeição . 

ES22975-3 JAMI L HADDAD PSB 
*****~*** PARECER ********* 

Pela rejeição da Emenda que pretende burocratizar um ser 
viço que funciona com presteza e efic i ência . 

ES22976-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, vez que a matéria não é de natureza cons
titucional e deve competir aos Estados estabelecer normas re
guladoras das atribuições de cargos públ .icos estaduais. 

ES22977-0 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo acolheu o princípio da valorização dos 
profiss ionais de ensino, deixando a pormenorização para a lei 
complementar e ordinária. 

Pela aprovação parcial. 

ES22978-8 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na presente Emenda aprimora o texto e 
deve ser acolhida . 

Pela aprovação. 

ES22979-6 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22980-0 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame propõe a elevação do número de subs
critores populares para apresentação de projeto de lei . 

A redação proposta, além de elevar o número de subscri 
tores para a participação popular, tornou o texto de difícil 
entendimento. 

Pela rejeição da emenda. 
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A emenda pretende excluir do pa~ágrafo 5o. 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 comun icação. 

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

ES22982-6 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do inciso II, do parágrafo 
4o. do artigo 92, da expressão "sistema parlamentar de Gover
no", por considerar antidemocrática a não aceitação de emenda 
à Constituição que proponha a alteração da forma de Governo. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES22983-4 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao par ágrafo 14 do artigo 
6o. do Substitutivo, que trata da publicidade dos atos pro
cessuais . 

A redação do Substitutivo, com pequena alteração, pare
ce-nos mais adequada . 

Pela rejeição. 

ES22984-2 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

Trata-se de Emenda que pretende conferir tratamento tri
butário privilegiado ao Estado do Piauí. 

Não obstante deva-se reconhecer as carências financeiras 
daquela unidade da Federação, a providência em tela constitui 
discriminação injustificável, tendo em vista necess idades 
idênticas de outros Estados. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES22985-1 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela Emenda proposta , o parágrafo único do art. 112 r ecebe 
acréscimo em sua redação, de modo a prever nova ele i ção para 
Presidente da República, na hipótese de vacância do cargo. A 
matéria já se encontra suficientemente contemplada nos artt
gos 113 e 114 do Substitutivo. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES22986-9 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela Emenda, o art . 11 2, que se refere ao compromisso a 
ser prestado pelo Presidente da República, por ocasião de sua 
posse perante o Congresso Nacional, é modificado para expli
citar que a Constituição ali mencionada é a do Brasil. 

Concluímos pela rejeição da Emenda. 

ES22987-7 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22988-5 JESUS TAJRA 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 inte iro com a estrutura 
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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 . 

ES22989-3 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

O Conselho de Ministros é presidido pelo Primeiro-Minis
tro, tal como está colocado no artigo 131 do Substitutivo. 
Não procede, portanto , a Emenda que pretende mudar a expres
são "vot o do Presidente" por "voto do Primeiro-Ministro", 
posto que se trata da mesma pessoa. 

Pela rejeição. 

ES22990-7 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Deve ser rejeitada . 

ES22991-5 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES22992-3 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição. 

ES22993-1 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

Os princípios do ordenamnto espacial do país, devem, ne
cessár i amente, contemplar , na definição da Política Nacional 
Urbana, o transporte coletivo urbano, por ser o mesmo um com
ponente significativo da atividade produt i va . Porém, por se 
tratar de matéria que deve objetivamente refletir efetivamen
te a realidade urbana regional, deve o assunto ser objeto de 
Lei Ordinária. 

Pela rejeição. 

ES22994-0 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER **** ***** 

O autor da Emenda, com a modificação proposta ao pará
grafo 2o . do art. 101 , pretende fixar prazo de vigência du
rante o qual poderá o Conselho de Ministros editar leis dele
gadas. 

Após o exame da Emenda, concluímos por sua rejeição. 

ES22995-8 JESUS TAJRA PFL 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda contribui , sem dúvida para o aperfeiçoamento do 
Substitutivo . 
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A emenda cuida tão-somente da parte redacional do dispo
s it ivo. 

Entendemos que ainda não é o momento oportuno para tra-
tar-se desse aspecto, que será levado na dev ida conta por 
ocasião da redação final do texto . · 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES22997-4 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

Cuida a emenda de alterar a redação do parágrafo 26 do 
artigo 6o . . A redação do Projet o permitirá que se alcance o 
mesmo objet i vo visado pelo Autor. Ambas as ·redações asseguram 
que apenas os necess it ados receberão assistênc i a judiciária 
gratuita. 

Pela aprovação. 

ES22998-2 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda, de autoria do Constitui nte Jesus Tajra , 
modifica a forma de apresentação do art . 121 e o seu 10 . , 
sem inter ferir em seu conteúdo . 

Pela rejeição, por não corresponder ao pensamento predo
minante da Comissão. 

ES22999-1 JESUS TAJRA c PFL 
**** ** *** PARECER ********* 

Objetiva a emenda alterar a parte final do parágrafo 28 
do artigo 6o .. A alteração proposta foi absorvida pela reda
ção dada ao Projeto, que omite a remissão que quer o Autor 
suprimir. 

Pela aprovação. 

ES23000-0 JESUS TAJRA PFL 
********* 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 re_jeição. 

ES23001-8 JESUS TAJRA PFL 
****** *** PARECER **** ***** 

A emenda propõe uma redação simples para o art. 10, do 
substitutivo, a qual deixa escaparem certos aspectos que 
precisam ser explicitados, o que o Substitutivo faz. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES23002-6 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER *** ****** . 

A Emenda em exame , da autoria do Constitu i nte Jesus Taj
ra , estabelece que o Sistema Parlamentarista somente será 
implantado com o término do atual mandato presidencial. 

Por não corresponder ao pensamento predominante na Co
missão , somos pela rejeição da Emenda. 

ES23003-4 JESUS TAJRA PFL 
** ******* PARECER ***** **** 

Entende Relator haver acatado a presente Emenda , no seu 
mérito , ao adotar redação genérica, onde remete à Lei a regu
lamentação da matéria. 

Optou , também, por disc i plinar, nas Disposições Transitó
rias- Ar t . 67 do Substitutivo- os aspectos de pr azos, ob
j etos de polêmi ca . 

Com tal medida, ficam atend i das, ao mesmo tempo , as emen
das supressivas e aquelas de caráter modifica t ivo - ainda que 
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A Emenda em tela, de autoria do Constituinte Jesus Tajra, 
propõe uma mod i ficação na redação do art . 125, ao substituir 
a expressão "para dar not,c i a do seu governo" por "para apre
sentar seu programa de governo ". A Emenda não contribui, em 
essência , para o aprimorament o do dispos iti vo. Pela rejeição. 

ES23005-1 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando a solução adotada pelo Subs
titutivo do Relator quanto à disciplina da matéria (Art.59, 

Qnico) . 

ES23006-9 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva tirar do texto constitucional - pará
grafos 10 . e 4o . do artigo 99 -o instituto de "reconsidera
ção" a ser pleiteado pelo Pres i dente da Repüblica ao Congres
so Nacional , na apreciação de projeto de lei para sanção ou 
veto. 

Após seu exame, concluímos pela aprovação da emenda. 

ES23007-7 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

A supressão do ,tem III e dos 4o. e 5o. do art. 210 do 
Substitutivo ao Projeto de Constituição não se ajusta ao en
tendimento predominante da Comissão de Sistematização; toda
via, o campo de i ncidência do imposto deve ser restringido. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES23008-5 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

A autor pretende incluir os parentes do Primeiro-Mi -
nistro entre os ineleg,veis. 

O substitutivo torna ineleg,veis somente os parentes 
até o segundo grau do Presidente da Repüblica, do Governador 
e do Prefeito . 

Pela aprovação parcial. 

ES23009-3 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda reduz o prazo para discussão e votação de Emen
das à Constituição de 90 para 30 dias entre um turno e outro . 

Entendemos que um prazo mais dilatado propicia o melhor 
exame da matéria. 

Pela rejeição da emenda . 

ES23010-7 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame, de autoria do Constituinte Jesus Tajra, 
manda suprimir o parágrafo Qnico do a r tigo 124, por redundar 
no já disposto na al,nea "a" do inciso III do artigo 82 do 
Substitutivo . De fato, ambos os dispositivos dizem da aprova
ção da moção de censura: um, quando se refere à competência 
privativa da Câmara Federal, e outro , relacionado com a for
mação do Governo . Atente-se, no entanto, para dois aspectos 
residuais : enquanto o primeiro trata não só do quorum de a
provação (maioria absoluta), mas também do nümero de Deputa
dos necessários à iniciativa (um quinto dos membros da Câmara 
Federa l, o segundo se restringe às condições em que se veri
fica a moção e ao quorum para seu acolhimento . Além disso, 
por pertencerem a distintos Capítulos (I e II), justifica-se 
a poss,vel reiteração. Pela rejeição. 

ES23011-5 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda, de autoria do Constituinte Jesus Tajra, busca 
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ampl i ar o prazo de 48 horas para 15 dias, a fim de que a Câ
mara Federal disponha de maior tempo para articulações e en
tend i mentos para a eleição do Primeiro-Ministro. Deve-se ter 
em mente que 48 horas é suf iciente para se realizar essa es
colha, tendo em vista a or gan ização das forças existent8s no 
Legislativo , elas próprias que impuseram a queda do Gabinet e 
que ora se substitui. O que não se deve é delongar o prazo, 
deixando desgovernada a Nação por tempo tão amplo. 
Pela rejeição. 

ES23012-3 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

O Constituinte Jesus Tajra, au t or da Emenda, propõe seja 
ampliado o limite mínimo de idade de escolha do Ministro de 
Estado , de vinte e um anos, como consta do Substitutivo , para 
trinta anos. •Já se concebe, no mundo de hoje, suficiente ma
turidade no jovem de vinte e um anos para assumir os mais 
destacados papéis na vida pública . O cerceamento deve ser 
feito pelo princípio da compet ência, mas não por determ i nan
tes etários. Por não refletir o pensamento predom i nante na 
Comissão, somos pela rejeição . 

ES23013-1 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art . 6o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 

A modificação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ordinária e, 
deste modo , aperfeiçoar a técnica legislativa. 

Pela aprovação. 

ES23014-0 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

Vi sa a presente emenda a propor subst.itutivo ao Artigo 293 e 
seus parágraf os . 
No cômput o geral das negoc i ações, opta o relator pela redação 
que passa a constar, obrigando-se, com isso, a propor a re
jeição da presente emenda . 

ES23015-8 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está con
templada em outros dispositivos do Capítulo . Seu detalhamento 
e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária . 

Pela rejeição. 

ES23016-6 OCTÁVIO -ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

O "livre acesso aos bens culturais " é um dos direitos 
culturais, proclamados no dispositivo e também anunciado na 
parte do Projeto que trata dos "Direitos e Garantias Indivi
duais". 

Pela rejeição. 

ES23017-4 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a necessidade de norma ge
ral que discipline a matéria, que ao contrário da argumenta
ção do autor não impediria o pleno exercício de escola do c i
dadão. O objetivo é tornar a opção mais criteriosa e rica 
quanto à d i fusão dos bens culturais do País. 

ES23018-2 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
**•****** PARECER ********* 

Sugere o ilustre proponente a supressão do 2o. do art . 
291 alegando parcial superpos ição com 48 do art. 6o . e a 
abertura que a presente redação dá à ação censória proibiti-
va. 

Sensibilizou o Relator a argumentação apresentada , enten
dendo ele , no entanto, de modificar, ao invés de suprimir, o 
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referido parágrafo. Com isto, espera haver acatado no mérito 
a presente emenda. 

ES23019- 1 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

A matéria é digna de tratamento pela lei ordinária e pe
las políticas públicas . 

Pela rejeição. 

ES23020-4 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
***** ** ** PARECER ********* 

A Emenda em exame se refere a um di spositivo (inciso XII 
do art. 130), que confere ao Primeiro-Ministro a competência 
de "conceder, autorizar, permitir ou renovar serviços de ra
diodifusão e de televisão", sugerindo seja suprimido , dada a 
necessidade de criação do Conselho Nac ional de Comunicação, a 
quem seriam dadas tais prerrogativas. No entanto , ao se exa
minar o artigo 293, verificar-se-á que as intenções do inciso 
XII do artigo 130 ali se representem, e mais, o ato somente 
produzirá efeitos legais após manifestação do Congresso Na
cional. Encontra-se, desse modo, amparada a pretensão da 
Emenda, mesmo porque o parágrafo 3o. do artigo prevê a cria
ção do referido Conselho. 

Pela prejudicialidade. 

ES23021-2 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma 
de assegurar o fortalecimento do sindicalismo pela união dos 
trabalhadores. 

Entretanto, optamos pelo pluralismo, embora com algumas 
concessões às peculiaridades naciona i s, como a melhor forma 
de democratização e autonomia, no campo da organização sindi
cal. 

Somos pela rejeição . 

ES23022-1 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

Além da emenda em referência, outras nove, apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art. 6o., constante do Substitutivo. Em síntese, após a ex
pressão "que a lei fixar", propõem que se assegure a proteção 
às participações individuais em obras coletivas, à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas, 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produzirem ou de que participarem. Além 
desse aditivo, na prática suprimem do original a atribuição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos 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 

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

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant •anna 
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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 

OCTÁVIO ELÍSIO 

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

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas, as demais, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES319'02-7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

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

ES23023-9 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda em epígrafe tem por escopo o aprimoramento do 
art. 151 do Substitutivo, que define a competência do Superi
or Tribunal . de Justiça. 

Acolho integralmente a proposição, pelos fundamentos ex
postos. 

ES23024-7 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, tendo em vista que a Emenda aperfeiçoa e 
adapta o texto à nova Sistemática adotada pelo Subst i tutivo . 
do Relator quanto à estrutura do Poder Judiciário . 
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A emenda reestrutura o artigo 139, mas omite no inciso 
referência ao Supremo Tribunal Federal. 

Pela aprovação, com essa correção. 

ES23026-3 MAURÍCIO CORRt:A PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23027-1 MAURÍCIO CORRt:A PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23028-0 MAURÍCIO CORRt:A PDT 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda dar nova redação ao Art. 201, para acres
centar que as contribuições nele indicadas observarão o dis
posto no item III do Art. 197. 

Por não se considerarem tributos, nos termos do Art. 195 , 
parece-nos inadequado aplicar-se às contribuições o disposto 
no Art . 197. 

Por outro lado, revestindo-se elas de características 
próprias que as destinguem dos tributos , entendemos que sua 
criação deve obedecer apenas ao di sposto nos ítens I e III do 
Art. 202 , aplicando-se, todavia, critérios análogos aos esta
belecidos no Art . 199 para a instituição de outras fontes 
destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade 
social , conforme prevê o 2. do Art. 259. 

Pela rejeição. 

ES23029-8 MAURÍCIO CORRt:A PDT 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, de acordo com a justificativa . 

ES23030-1 MAURÍCIO CORRt:A PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES2303 1-0 MAURÍCIO CORRt:A PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda quer a inclusão dos créditos suplementares e 
especiais nas propostas orçamentárias do artigo 144, parágra
fo 1o ., o que nos parece desnecessário. 

Pela rejeição. 

ES23032-8 MAURÍCIO CORRt:A PDT 
********* PARECER ********* 

A redação proposta por esta emenda oferece solução mais 
simples. 

Pela aprovação. 

ES23033-6 MAURÍCIO CORRt:A PDT 
********* PARECER *******~* 

A Emenda trata da competência privativa dos Tribunais e 
encerra sugestões que enriquecerão sobremaneira o texto do 
Substitutivo, razão pela qual opinamos pela aprovação. 

ES23034-4 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A expresão "de comprovado desgaste físico e emocional" 
descreve situação já compreendida no termo "penoso" utiliza
do no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Re
lator . 
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ES23034~4 OCTÁVIO ELÍSIO 

Pela rejeição. 

ES23035-2 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ******** * 

PÁG: 0305 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

PDT 

A Emenda em epigrafe tem por escopo o aprimoramento do 
art . 151 do Substitutivo , que define a competência do Superi
or Tribunal de Justiça. 

Acolho integralmente a proposição, pelos fundamentos ex
postos. 

ES23036-1 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte . 
Os dispositivos propostos afiguram-se plausíveis. 

PDT 

O relator poderá compatibilizá-los, transpondo-os para as 
"Disposições Transitórias", nos termos que lhe parecerem ade
quados. 

Pela aprovação parcial. 

ES23037-9 MAURÍCIO CORR~A 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte . 

PDT 

As razões expendidas na justificação merecem ser levadas 
em conta. 

O relator poderá transpô-las para as Disposições Transi
tórias" nos termos que lhe parecerem apropriados. 

Pela aprovação parcial. 

ES23038-7 JOÃO REZEK PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 

ES23039-5 ASDRUBAL BENTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição nos termos do Substitut i vo . 

ES23040-9 ASDRUBAL BENTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas 
que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 1o., e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distrito Federal, só podemos, por absoluta coerência, ser 
pela rejeição desta emenda. 

ES23041-7 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Fixando o término do atual mandato presidencial em 31 de 
dezembro de 1988, implicará , a aprovação da Emenda, a redução 
desse mandato. Como somos, por princípio, contrário a medidas 

que· importem em redução de mandatos, manifestamo-nos no sen
tido da não aprovação da Emenda. 

Pela rejeição. 

ES23042-5 MÁRIO MAIA PDT 
** ******* 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 cas lideranças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES23043-3 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo 
pertinente ao parlamentarismo, por ser contrário ao sitema de 
governo adotado no substitutivo do Relator ao Projeto de 
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Constituição . 

PDT 
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Embora compreenda e respeite o ponto de vista do ilustre 
constituinte, penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que propicie maior estabilidade das instituições po
líticas, evitando crises graves que retardam o amadurecimento 
democrático do Brasil. O presidencialismo, por concentrar as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema . 

Pela rejeição. 

ES23044-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* 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 
Sistemat ização auscultados. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES23045-0 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A nosso ver, deve o texto constitucional assegurar ao tra
balhador o direito ao repouso semanal remunerado . Quanto ao 
seu detalhamento, parece-nos ser do âmbito da legislação or
dinária a definição de suas compensações dentro das caracte
rísticas do próprio trabalho. O importante é que fique asse
gurado o princípio do repouso semanal remunerado . 

Destarte, opinamos pela rejeição da Emenda em questão. 

ES23046-8 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da proposição Ja se encontram suficiente
mente contemplados pelo Substitutivo. 

Concluímos pela prejudicialidade da Emenda . 

ES23047-6 MÁRIO MAIA 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 . 

ES23048-4 MÁRIO MAIA PDT 
**** ***** PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo . 

ES23049-2 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES23050-6 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23051-4 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECE~ ** ******* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
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Propõe-se na Emenda , a utilização exclusiva dos recursos 
públicos pelas escolas públicas. 

Embora se t r ate de prov i dênc i a de importantes repercus
sões socia i s , não deve ser acolhida , tendo em vi sta a vasta 
e heterogênea rede privada de ensino e a crise econômico
financeira por que passa o País. 

Pela rejeição. 

ES23053-1 MÁR I O MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a alte rar a redação de disposição normat i va 
do Substitutivo, objetivando o seu aprimoramento. 

Contudo , deve ser reje i tada por não corresponde r ao en
tend i men t o predominante na Com i ssão de Sistemati zação . 

ES23054-9 MÁRIO MA IA PDT 
********* PARECER ********* 

A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo 
Substitutivo. Conclu í mos pela reje i ção da Emenda. 

ES23055-7 MÁRIO MAIA PDT 
*** ***** * PARECER ** ** ***** 

A Emenda aditiva do eminente Senador Cons ti tu i nte pre
tende vedar todo tipo de comercialização de sangue, órgãos e 
tecidos humanos . 

Como se trata de matéria , a rigor, da esfera das leis 
ordinárias, somos pela sua rejeição. 

ES23056-S MÁRIO MAIA PDT 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda do nobre Constituinte a l tera a redação do ar t i
go 57, das Disposições Transitór i as . 

O referidb artigo será suprim i do , em virtude de aprova -
ção de emenda que v i ncula receita para a educação , no cap ít u
lo III , da Educação e Cultura. 

Pela prejudicialidade . 

ES23057-3 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23058-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER *** ****** 

O Substitutivo expressa, de forma cristalina , opção pelo 
sistema parlamentarista de governo. Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não 
há como se acolher a que vislumbra finalidade diametralmente 
oposta , à por fim consignada. Pela rejeição , na forma do 
Subst i tutivo. 

ES23059-0 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES23060-3 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda é inint elegível, pois não faz menção ao d i s
positivo que pretende alterar. 
Pela prejudicialidade. 

ES23061 - 1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 
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O Substitutivo expressa , de forma cristalina, opção pelo 
sistema parlamentarista de governo. Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não 
há como se acolher a que vislumbra finalidade diametralmente 
oposta, á por fim consignada . Pela rejeição, na forma do 
Substitut i vo. 

ES23062-0 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa , de forma cristalina, opção pelo 
sistema parlamentarista de governo. Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não 
há como se acolher a que vislumbra finalidade diametralmente 
oposta, à por fim consignada. Pela reje i ção, na forma do 
Substitutivo . 

ES23063- 8 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER *****•*** 

O Substitutivo expressa, de forma cristalina, opção pelo 
sistema parlamentarista de governo. Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições , não 
há como se acolher a que vislumbra finalidade diametralmente 
oposta, à por fim consignada . Pela rejeição, na forma do 
Substitutivo. 

ES23064-6 MÁRIO MAIA PDT 
*** ****** PARECER ****** ** * 

O Substitutivo expressa, de forma cristalina, opção pelo 
sistema parlamentarista de governo. Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não 
há como se acolher a que vislumbra finalidade diametralmente 
oposta, à por fim consignada. Pela rejeição, na forma do 
Subst ít ut i vo. 

ES23065-4 MÁRIO MAIA 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. 

ES23066-2 MÁRIO MAIA 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 d~ que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo se9undo 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. 

ES23067-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
tência de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspectos 
f undamentais : 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. 

ES23068-9 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 
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A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição . 

ES23069-7 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23070-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
· com a or ientação adotada pelo Relator. 

Pe l a rejeição. 

ES23071-9 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a s upressão da expressão "obrigatório" 
do 3o. do art. 13. alegando que o serviço militar não deve 
ser obrigatório. Data vênia, discordamos o Brasil é um país 
de dimensões continenta i s e precisa estar adequadamente pre
parado para vigiar e defender seu território. 

ES23072-7 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Altera a presente emenda o "caput " do Art i go 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 fo rma, 
no entanto, obriga o Relator a propor a rejeição da presente 
emenda. 

ES23073-5 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa, de forma c r ista l ina, opção pelo 
sistema parlamentarista de governo. Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do aporte de diferentes p~oposições , não 
há como se acolher a que vislumbra finalidade diametra lmente 
oposta, à por fim consignada. Pela rejeição, na forma do 
Substitut i vo. 

ES23074-3 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pe la rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES23075-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ******* ** 

A presente Emenda refere-se às atribuições do Pres idente 
da República, delineadas no art. 115, que compõe a Seção II 
do Título v do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente 
sobre as alterações alv i ssaradas pelo i lustre 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 Subst ituti vo. 

ES23076-0 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Pe lo artigo 115, it ens IV e IX , compete ao Presidente da 
República convocar e presidir o Conselho da República e 
indicar dois de seus membros. 

Pela Emenda em estudo, são suprimidos os itens IV e IX do 
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artigo 115. A proposição é correlata a outra do mesmo autor, 
que sugere a retirada do texto constitucional, do Conse l ho da 
República (arts 118 e 119 ) . 

Mant i do o Conselho , está prejudicada a Emenda. 
Pela rejeição na for ma do Substi t ut i vo . 

ES23077-8 MÁRIO MAIA 
** ******* 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 pe lo ilustre constituinte, tendo 
que nas discussões fina i s sobre a matéria firmamos 
diferente, que mantemos no novo Substitut ivo . 

ES23078-6 MÁRIO MA IA 
********* PARECER ********* 

PDT 

da Repú
do Títu
às alte
em vista 
posição 

PDT 

A emenda suprime do parágrafo 1o. do art.96 a ref e rência 
ao Primeiro-Ministro, por ser seu autor contrário ao sistema 
parlamentar de governo. 

Pela rejeição. 

ES23079- 4 MÁRIO MA IA PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista os novos limites estabele
cidos no Substitutivo . 

ES23080- 8 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A regulação do comércio brasileiro no mercado externo é 
tradicionalmente regu l ado pela legislação ordinária. 

Somos pela rejeição da Emenda . 

ES23081-6 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER *** ****** 

A emenda visa ratificar a Declaração Universal dos Direi 
tos da Cr i ança, no texto constitucional e inst i tuir o código 
e o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Quanto à 
primeira parte já se encontra atendida no 57,do art. 6o. do 
substitutivo do relator, que dá validade interna às dec lara
ções assinadas pelo Brasil no campo internacional. No que se 
refere ao Conselho não há como atender por se tratar de maté
ria de l egislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES23082-4 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos . 

O instituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapta à realidade político-eleitora l do 
País. 

Pela rejeição . 

ES23083-2 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas 
que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 1o., e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distr i to Federal, só podemos, por absoluta coerênc i a, ser 
pela reje i ção desta emenda . 

ES23084-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

É importante que a Constituição garanta à gestante um 
tempo de l icença necessário a um fina l de gestação tranquila, 
parto, bem como per íodo razoável para amamentação. Ent retan
to, a fixação de quantos dias será esta licença caberá à lei 
ordinária , que por sua natureza e e dinâmica, é mais f l exível 
e poderá mudar conforme os avanços que a medicina assi na lar. 
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Consideradas as diretrizes estabelecidas sobre a matéria 
pelo Substitutivo, concluímos pela rejeição da Emenda. 

ES23086-7 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende instituir eleições pr1mar1as com a 
participação de todos os filiados do partido, para a escolha 
prévia dos candidatos a cargos eletivos. A idéia é bastante 
válida e merece nosso apoio . Entendemos no entanto que a ma
téria deve ser tratada pelo ESTATUTO dos partidos e não no 
texto constitucional por esta razão nosso parecer á contrário 

Pela rejeição. 

ES23087-5 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda à eliminação das res t rições impostas aos 
militares que pretendem se cand idatar a cargos eletivos . 

Tais restrições têm por objetivo preservar os quartéis 
da politização e evitar os incovenientes das paixões políti
cas nas fileiras militares . 

Pela rejeição. 

ES23088-3 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por inadequação com o princípio adotado 
pelo Substitutivo que acolhe o Território como ente adminis
trativo e integrante da União. 

ES23089-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, visto que o substitutivo do Relator veda 
a cr i ação de Tribunais, Conselhos ou Órgãos de Contas Munici
pais. 

ES23090-5 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação para o parágrafo único , 
prescrevendo que o ensino, em todos os níveis, deverá ser 
público , gratuito, universal e laico. 

Rejeitada nos termos do Substitutivo . 

ES23091-3 MÁRIO MAIA 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. 

ES23092-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* 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. 

ES23093-0 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo 
pertinente ao parlamentarismo , por ser contrário ao sitema de 
governo adotado no substitutivo do Relator ao Projeto de 
Constituição. 

Embora compreenda e respeite o ponto de vista· do ilustre 
constituinte, penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que propicie maior estabilidade das instituições po-
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líticas, evitando crises graves que retardam o amadurecimento 
democrático do Brasil. O presidencialismo, por concentrar as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema . 

Pe 1 a re je ição·. 

ES23094-8 MÁ RIO MAIA PDT 
********* PARECER ****** *** 

O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo 
pertinente ao parlamentarismo , por ser contrário ao sit ema de 
governo adotado no substitutivo do Relator ao Projeto de 
Constituição . 

Embora compreenda e respeite o ponto de vista do ilustre 
constituinte, penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que propicie maior estabilidade das i nstituições po
líticas, evitando crises graves que retardam o amadurecimento 
democráti co do Brasil . O presidenc i alismo , por concentra r as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema . 

Pela rejeição . 

ES23095-6 MÁRIO MA IA PDT 
** ** ***** PARECER ********* 

O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo 
pertinen t e ao parlamentarismo, por ser contrár io ao sitema de 
governo adotado no substitutivo do Relator ao Projeto de 
Constituição. 

Embora compreenda e respei t e o ponto de vista do ilustre 
constituinte, penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que propic i e maior estabil i dade das instituições po
líticas , evitando cr i ses graves que retardam o amadurecimento 
democrático do Brasil. O presidencialismo, por concentrar as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema . 

Pela rejeição . 

ES23096-4 MÁRIO MA IA PDT 
********* PARECER ********* 

O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo 
pertinente ao parlamentarismo, por ser contrário ao sitema de 
governo adot ado no subst it ut i vo do Relator ao Projeto de 
Constituição . 

Embora compreenda e respeite o ponto de vista do ilus t re 
constitu i nte, penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que propicie maior estabilidade das instituições po
líticas , evitando crises graves que retardam o amadurecimento 
democrático do Brasil. O presidencialismo , por concentrar as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema . 

Pela rejeição . 

ES23097-2 MÁRIO MAIA PDT 
****** ** * PARECER ** ******* 

O nobr e constituinte pretende a supressão de dispositivo 
pertinente ao parlament ar i smo , por ser contrário ao s i tema de 
governo adot ado no substitutivo do Relator ao Projeto de 
Constituição. 

Embora compreenda e respeite o ppnto de vista do ilustre 
constituinte , penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que propicie maior estabilidade das instituições po
líticas, evitando crises graves que retardam o amadurecimento 
democrático do Brasil. O presidencialismo, por concentrar as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema. 

Pela rejeição. 

ES23098-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo 
pertinente ao parlamentarismo, por ser contrário ao sitema de 
governo adotado no substitutivo do Relator ao Projet o de 
Constituição. 

Embora compreenda e respeite o ponto de vista do ilustre 
constituinte , penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que prop i cie maior estabilidade das instituições po-
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líticas, evitando crises graves que retardam o amadurecimento 
democrático do Brasil. O presidencialismo, por concentrar as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema . 

Pela rejeição . 

ES23099-9 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER *** ****** 

O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo 
pertinente ao parlamentarismo, por ser contrário ao sitema de 
governo adotado no substitutivo do Relator ao Projeto de 
Constituição . 

Embora compreenda e respeite o ponto de vista do ilustre 
constituinte, penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que propicie maior estabilidade das instituições po
líticas, evitando crises graves que retardam o amadurecimento 
democrático do Brasil . O presidencialismo, por concentrar as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema. 

Pela rejeição. 

ES23100-6 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo 
pertinente ao parlamentarismo, por ser contrário ao sitema de 
governo adotado no substitutivo do Relator ao Projeto de 
Constituição. 

Embora compreenda e respeite o ponto de vista do ilustre 
constituinte, penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que propicie maior estabilidade das instituições po
líticas, evitando crises graves que retardam o amadurecimento 
democrático do Brasil. O presidencialismo, por concentrar as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema. 

Pela rejeição. 

ES23101-4 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES23102-2 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indeniza
ção, o modo de emissão dos títulos, ou sua utilização no caso 
de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do 
Projeto. São elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, 
ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9, ES22413-1, ES28989-6, 
ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8 , ES31424-6, 
ES34942-2, ES23102-2, ES23426-9, ES34781 -1 , ES23300-9, 
ES29705-8, e ES22182-5 . 

Pela rejeição. 

ES23103-1 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

O Autor propõe a inclusão de artigo no Capítulo II, do Tí
tulo VIII, do Substitutivo do Relator, com o objetivo de exi
gir que a legislação ordinária limite a área da propriedade 
rural à qual se destinará crédito rural. 

Entendemos que a matéria é específica de lei ordinária,não 
cabendo disciplinar num texto constitucional assunto que deve 
ter maleabilidade não só quanto à disponibilidade de recur
sos, mas também quanto ao atendimento dos interesses nacio
nais. 
___ Somos pela rejeição da Emenda. 

ES23104-9 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

Um dos pontos que têm levantado maiores polêmicas no pro
cesso de elaboração da Nova Carta é a questão da conceituação 
de "empresa nacional" e o rol de incentivos e benefícios que 
a Lei Maior poderá assegurar a elas. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES23104-9 ISMAEL WANDERLEY 

PÁG: 0314 
16/ 10/87 
15:52:30 

PMDB 

O número de Propostas, originalmente , e o número de Emendas 
neste sentido , se contam às centenas . Representou um traba l ho 
i ngente consolidar e amalgama r as vár i as correntes de pensa
mentos de modo a poder apresentar , no 2o . Substitu t ivo , um 
tra t amen t o que, em nossa opinião, não simboliza um consenso 
impossível , mas represent a uma conc i liação do tema, como que 
numa média possível das d i ferentes sugestões receb idas . Nis
so , parece-nos que a solução encontrada , e exibida no 2o . 
Substitutivo , pel·o menos arrefecerá o nível de po lemismo do 
assunto . 

A Emenda em exame, em que pese o seu elevado propósi t o , 
não se insere neste contexto descr i to, razão porque preferi
mos deixá-la para o debate mais amplo, a níve l do Plenário, 
caso o seu Autor entenda oportuno e conveniente destacá-la 
para votação . 

Pela rejeição . 

ES23105-7 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda em tela a extinção do Território Federal de 
Fernando de Noronha e a sua incorporação ao Estado do Rio 
Grande do Norte. 
A medida, a l ém de inconveniente , nesta oportunidade, poderá 
ser objeto de estudo, no tempo próprio , pelos órgãos competen 
tes e , se for o caso , deverá ser implementada pela legislação 
infraconstitucional. Pela rejeição. 

ES23106-5 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* a 

Conforme previsto no texto, a regu l amentação dos investi
mentos de capital estrangeiro é remetida à legislação ordiná
ria, cabendo entretanto definir o fundamento de sua aceitação 

Pela re j e i ção. 

ES23107-3 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação do art . 245 do Subst i tutivo , 
objet ivando aperfeiçoar o conceito de "função socia l". 

No nosso entender, a mera substituição de "função social" 
por "obrigação social" não aperfeiçoa o texto do Projeto. 
Quando afirmamos que o direito de propriedade é condicionado 
ao cumprimento de sua função social, concluímos que não há 
direito de propriedade sem função social. A terra se torna, 
portanto, "função social". 

Pela reje i ção. 

ES23108-1 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

Achamos tecnicamente desaconselhável a participação do 
propr i etário do solo seja de um percentual sobre a produção e 
não sobre os resultados . 

Entretanto , preferimos que a forma e valor dessa partici
pação seja regulada por lei ordinária específica . 

Pela rejeição . 

ES23109-0 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
***** **** PARECER ** ** *** ** 

A emenda foi rejeitada porque optou-se por suprimir todo 
o art. 233 . O art . 232 já determina que o aproveitamento dos 
recursos minerais e hidráulicos depende de concessão ou auto
ri zação, conforme especificações da lei ordinária. Não há 
porque, portando, explicitar algumas poucas limitações , que 
não poderiam ser consideradas propriamente de natureza cons
titucional . 

Pela rejeição. 

ES23110-3 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda supra mencionada não apresenta contribuição , 
quer doutrinária, Quer técn ica do aprimoramento do Projeto. 
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Pela rejeição. 

ES23111-1 ISMAEL WANDERLEY 
********* PARECER ********* 
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A emenda supra mencionada não apresenta contribuição, 
quer doutrinária, quer técnica do aprimoramento do Projeto . 

Pela rejeição . 

ES23112-0 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

As seguintes emendas tratam da criação de um Fundo Naci
onal de R. A. -o que é pertinente à lei ordinária , são elas: 
ES34568-1, ES3 1436-0, ES32605-8, ES23112-0, ES31231-6 e 
ES33937-1. 

Pela rejeição. 

ES23113-8 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão do ilustre Constituinte, através da sua emenda, 
contraria o enorme consenso já obtido, junto aos Senhores 
Constituintes, quanto à redação do artigo 225 do Substituti
vo . 

Pela rejeição. 

ES23114-6 ISMAEL WANDERLEY 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. 

ES23115-4 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe como dever do Estado a implementação de uma 
política agrícola que viabilize o processo de produção e co
mercialização de alimentos básicos . 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES23116-2 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

O Autor propõe que as terras públicas sejam transferidas 
a pessoas físicas brasileiras mediante concessão de direito 
real de uso de superfície por tempo determinado, limitado a 
30 módulos rurais exceto para as cooperativas de produção,pa
ra os projetos de colonização e de reforma agrária. 

Entendemos que a concessão deve ser feita pe l as modalida
des existentes sobre a ocupação da terra, para que haja mais 
mobilidade, contribuindo para a autonomia e maior organização 
dos assentamentos. 

Isso significa uma destinação alternativa de terras públi
cas, para, ao lado das modalidades usuais, permitir proced i
mentos novos, que permitam transpor os problemas e os obstá
culos encontrados. 

O direito de superfície ou é perpétua ou por longo prazo e 
não se extingue pelo não uso. Enquanto a concessão de uso tem 
uma finalidade social, o direito de superfície se destina a 
defender o interesse particular . 

Será melhor remeter a discussão de assunto tão importante 
para uma etapa posterior. 

Pela rejeição. 

ES23117-1 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se estende, a nosso ver, desneces
sariamente em detalhes que deveriam ser especificados pela 
legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES23118-9 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 
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Embora meritória a Emenda, somos pela manutenção do art . 
250 como proposto no Substitutivo, por atender melhor às pro
posições dos Senhores Constituintes. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES23119-7 RODRIGUES PALMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitut i vo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigur a como i mprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES23120-1 RODRIGUES PALMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Apresenta bem elabor ada justificativa do texto já adotado 
no Substit utivo . 

Pela prejudicialidade. 

ES23121-9 RODRIGUES PALMA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23122-7 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Const it uinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES23123-5 JOÃO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque o artigo 232 já l imita uma 
série de atividades no setor energético às empresas nacio

nais. Também prevê que a lei ordinária especificará as condi
ções para desenvolvimento das atividades nesse setor . Não há 
porque tornar mais serveras ainda as restrições ao capital es 
trangeiro, a nível constitucional, po i s no futuro as circuns
tânc i as poderão mudar. Não se trata de matéria constitucio
nal. 

Pela rejeição. 

ES23124-3 JOÃO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

É justa a preocupação veiculada pela presente Emenda . 
Entretanto , não deve constar de dispositivo constitucional, e 
sim de legislação complementar . Estará , com certeza , aceita , 
na adaptação que o Código Ci vil deverá sofrer diante das 
normas da nova Constituição. 

Pela rejeição . 
-----------------------------~-------------------------------------------------

ES23125-1 JOÃO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda altera a redaçÃo do •caput' do art. 276, para 
explicitamente vedar a participaçÃo da iniciativa privada de 
carÁter especulativo na oferta de ensino. Sucede que os re 
quisitos previstos no art. 276 e que sÃo indispensÁveis ao 
funcionamento de qualquer estabelecimento de ensino, elidem 
de pronto a exploraçÃo especulativa. 

Pela rejeição . 

ES23126-0 JOÃO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende redu z ir o tempo exigido para a aposen
tadoria por tempo de serviço. É necessário salientar, toda
via, que a expectativa de vida do brasileiro , segundo recen
tes dados do IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas dé
cadas. 

Em vista disso e da crise financeira por que passamos , 
nada justifica a concessão de benefício de forma precoce. 

Pela rejeição. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES23126-0 JOÃO CUNHA 

ES23127-8 JOÃO CU NHA 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0317 
16/ 10/87 
15:52 :30 

PMDB 

PMDB 

AS questões t r a t adas na emenda já se acham defi nidas no 
projeto. 

ES23128-6 JOÃO CUNHA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A sugestão con t ida na proposta de Emenda traz a l guns 
desdobramentos que, na tradição jurídica brasileira , me l hor 
se adaptam ao corpo da legislação ordinár ia e complement a r . 

Pe l a rej eição . 

ES23129- 4 JOÃO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Os detalhes de aquisi ção de imóvel r ural por estrangeiros 
deverão constar de l ei ordinária . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES23i30-8 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A opinião major itár i a na Comissão de Sistemat i zação con
duziu à eliminação do parágrafo 34 do art. 60 .. Face à su
pressão do disposit i vo emendado, vot amos pela prejud ic iali
de. 

ES23131-6 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB 
** ******* PARECER ***** **** 

Propõe a supressão de dispositivo do artigo 6o. Um dos 
argumentos consiste em que os parágraf os 40 , 41, 46 e 47 con
teriam prece i tos iguais. As dis t inções são marcant es . Neles 
encontramos o direi t o ind ividual á i nformação e à correção e 
atualização de dados , o direito ao recebimento de informações 
verdadeiras, o dire it o de obter cert i dões e o dire ito de . pe
tição.Pela rejeição . 

ES23 132-4 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 52 do art . 6o. do Substitutivo para 
torná-lo mais explíc ito . 

A emenda não super a a concisão e abr angência da redação 
oferecida pelo Substitut i vo e tem ca ráter restritivo. 

Pela rejeição. 

ES23133-2 HENRIQU E EDUARDO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Na redação das l e i s, a beleza e o es t ilo da linguagem 
não devem prejudicar a clareza do texto. No caso, a substi
tuição da palavra "desemprego" por "inatividade" poderá tra
zer interpretações equivocadas do preceito,pois que inat ivos, 
no jargão dos especia l istas do Dire i to do Traba l ho , são os 
aposent ados. 

ES23 134- 1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão suger ida, embora louvável o objet i vo do 
ilustre Constituinte, não encontra apoio na Comissão de Sis
tematização. 

Pela rejeição . 

ES23135- 9 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria objeto da Emenda - exoner ação do Pri me iro- Mi -
ni stro pel o President e da República- não est á cog itada em 
nos so Substitut i vo: 

Pelo não acolhimento . 

ES23136-7 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda determina a supressão do a r tigo 49 do Tít ulo X-
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Das Disposições Transi t ór ias - que permit e , nas primeiras e
leições que se realizarem sob a nova Constituição , ao candi
dato a Deputado Federal ou Estadual concorrer simultaneamente 
pe los sistemas d i strital e proporcional . 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES23137-5 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda. 

Pela rej e ição. 

ES23138-3 VILSON SOUZA PMDB 
******** * PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece , 
a Relataria , levando em cont a ainda as recomendações de sua 
assessoria e a op i nião majoritária dos Consti t ui ntes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão det idos quan t o 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por i nteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses soc i a l, econômico e po
lítico, a serem i nscri t os na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo . 

ES23139-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos t ão detidos quanto 
amplos , chega à concl usão de que as f inalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitut i vo, 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. 

ES23140-5 VILSON SOUZA PMDB 
******** * PARECER ********* 

Pretende, a Emenda, incluir 4o . ao art . 207 do SUBSTI
TUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) estabelecendo que 
o Imposto sobre operações de crédito não incidirá "quando re
l ativas à circulação de mercadorias para consumi dor fina l, à 
habitação popular , com os micros e pequenos empresár ios e com 
os pequenos e médios agricultores" . 

A concessão de isenções específicas não é matéria cons t i
tucional . 
Pela rejeição . 

ES23 141 - 3 VILSON SOUZA PMDB 
** ** ***** PARECER *** *** *** 

A emenda , ao amp l iar a competência tribut ária do Municj
pi o , não se ajusta ao entendimento predom i nante na Comissão 
de Si stemati zação. Deve ser rejeitada . 

ES23142-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria , levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritár ia dos Cons t ituintes 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 Subst i tutivo , em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social , econômico e po
l ítico, a serem inscritos na nova Cãrta. Pe l a rejeição, na 
forma do Substitutivo. 
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Optamos pela manutenção do texto originalmente consig
nado . 

Pela rejeição. 

ES23144-8 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

De forma a não criar incompatibilidade com outros art i gos 
do Substitutivo e dada a sua capacidade, preferimos que a 
forma e o valor da participação nos resultados das lavras , 
pelo proprietário do solo , seja regulada por lei. 

Pela rejeição. 

ES23145-6 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, · levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constit uintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as final i dades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitut i vo, 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 . 

ES23146-4 VILSON SOUZA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

A Emenda propõe o deslocamento do dispositivo contido no 
2o. do Art. 236 , que trata da participação popular, para o 

Capítulo que trata especificamente do Munic í pio . 
Em que pesem as razões apresentadas, é reje i tada a sugestão, 
por contrariar as normas gera i s de sistematização adotadas, 
nos t ermos do Substitut i vo. 

ES23147-2 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A previsão de outros casos de inelegibilidade tem que 
ficar a conta de lei complementar, pois o texto não pode pre
ver todas as situações incompatíveis com o sadio exercício 
dos direitos inerentes a uma democracia . 

ES23148-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Não aperfeiçoa de forma significativa o 
texto vigente. 

ES23149-9 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda intenta a supressão do Art. 185 e seu parágrafo 
único . 

Devidamente sopesada a sua intenção, verificamos a sua in
conven iência. 

Pela rejeição. 

ES23150-2 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a incluir, onde couber , no Substitutivo, dispositi
vo que proclame que os direitos e garantias constituciona i s 
têm aplicação imediata, cabendo ao juiz decidir o caso de mo
do a at ingir os fins da norma constituciona l, na falta ou 
om i ssão da l ei. As sugestões não par ecem indispensáveis no 
texto da Carta Magna. 

Pela rejeição. 

ES23151-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Se bem tenhamos dado um outro enfoque ao tema, no 2o . 
Substitutivo, não concordamos com a supressão pura e simples 
do dispositivo. 
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Pela rejeição. 

ES23152-9 VILSON SOUZA 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0320 
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PMDB 

PMDB 

A emenda propõe a supressão do art. 256, por ser uma re
petição do parágrafo 10 . do art . 255 . 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo . 

ES23153-7 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER **** *** ** 

A Emenda, de certa forma, aprimora o texto do dispositi
vo , eis que torna mais claros o seu conteúdo e o seu alcance . 

Pela aprovação parcial , na forma do Substitutivo . 

ES23154-5 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor que todos os mi l itares sejam alistá
veis, i nclusive os conscr i tos . 

O Substitutivo acolhe a proposta de al i stamento de todos 
os militares , com exceção dos que estão no serviço inicial, 
na qualidade de conscritos . 

A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mes
mos, durante o período eleitoral, quando as Forças Armadas 
são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da 
ordem, são mobilizados para cumprir essa missão . 

Pela aprovação parc i al . 

ES23155-3 VILSON SOUZA PMDB 
**** ***** PARECER ****** *** 

Sendo a elaboração das listas de interesse de seus elabo 
radares, não se justifica a criação de nova lei penal , que pu 
na o imprev i sível descumprimento dessa obrigação. 

Pela rejeição. 

ES23156-1 VILSON SOUZA PMDB 
**** ***** 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. 

ES23157-0 VILSON SOUZA 
******* ** PARECER **** ***** 

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

Pela aprovação parcial. 

ES23158-8 VILSON SOUZA 
*** ***** * PARECER ********* 

PMDB 

já fo i 

PMDB 

O art. 109 , que trata das prerrogativas primaciais do 
Presidente da República,encontra-se redigido satisfatoriamen
te . A alteração preconizada pela Emenda , em que pese aos ele
vados propósitos do seu ilustre autor , não devem ser acolhi
das . 

ES23159-6 VILSON SOUZA PMDB 
** ** *** ** PARECER **** **** * 

A Emenda pretende estabilidade para os membros da magis
tratura, em vez de vitaliciedade, contrariando, assim, o en
tendimento assentado pela maioria dos Constituintes desde a 
fase inicial dos trabalhos de elaboração constitucional . 

Pela rejeição , não obstante as ponderáveis razões que a 
justificam . 

ES23160-0 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Emenda ao art. 6o. propondo mecanismos de punição aos que 
procuram i nibir a implementação dos direitos expressos nesse 
artigo . 
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PMDB 

O Substitutivo consigna as formas de garantia desses di
reitos (arts . 19 a 26). 

Reje i ção . 

ES23161-8 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Assim, somos pela rejeição da emenda . 

ES23162-6 VILSON SOUZA 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva corrigir erro datilográfico no 
grafo 2o. do artigo 218 do Projeto de Constituição da 
são de Sistematização , reproduzido no Substitutivo do 
tor. 

PMDB 

pará
Comis

Rela-

A correção proposta se impõe, visto que o dispositivo em 
questão trata das atribuições do Banco Central para "comprar" 
- e não "cobrar" - e vender tí t ulos de emissão do Tesouro Na
cional . 

Pelo acolhimento da Emenda. 

ES23163-4 VILSON SOUZA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que os termos da Emenda pro
posta pelo ilustre Constituinte completou com a orientação a
dotada pelo Relator. 

ES23164-2 VILSON SOUZA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Acolhemos , em parte, a Emenda no sentido de vedar a uti
lização do salário-mínimo como fator de indexação ou a sua 
vinculação para qualquer fim. 

ES23165-1 VILSON SOUZA 
*** ** **** PARECER ********* 

A Emenda propõe a fusão dos Art. 51 e 238 . 
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES23166-9 VILSON SOUZA 
**** ***** PARECER *** *** ** * 

PMDB 

PMDB 

A Emenda propõe o acréscimo do termo "pré-escolar" en
tre os deveres do município para com a educação . 

Aprovada nos termos do Substitutivo. 

ES23167-7 VILSON SOUZA PMDB 
******* ** PARECER ** ** ** *** 

Pretende, a Emenda, acrescentar item VI ao art. 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) incluindo, 
na competência da União, instituir imposto sobre "património" 

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

ES23168-5 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada propõe o princípio da exclusividade 
do capital nacional nas instituições financeiras. 

Acreditamos que a participação do capital estrangeiro no 
setor financeiro é condição necessária à absorção de poupança 
externa e ao estabelecimento do princípio de livre concorrên
cia. 

Pela rejeição. 

ES23169-3 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

O Projeto assegura o direito à aposentadoria do trabalha
dor e da trabalhadora, no mínimo, aos 53 e 48 anos de idade , 

respectivamente, desde que tenham um tempo pré- determinado 
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PMDB 

de contribuição para a Previdência Social. A atividade no 
meio rural, no entanto, está contemplada entre aquelas em que 

a exigência do tempo de serviço será menor que a dos traba
lhadores em geral . Parece-nos, assim, que o Projeto ultrapas
sa o objetivo da Emenda. 

Pela rejeição. 

ES23170-7 VILSON SOUZA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Propõe a Emenda alteração no parágrafo 39 do artigo 6o., 
para tornar irrestrita a inviolabilidade do sigilo da corres
pondência e das comunicações em geral. O princípio geral é 
parte integrante da tradição constitucional brasileira. A 
vida moderna, seus avanços e, em especial, seus retrocessos 
no tocante à segurança pública, não mais permitem que se man
tenha, sem ressalvas, tão salutar princípio. As ressalvas 
são minudentemente elencadas no projeto do Relator, e se a
póiam, em especial, na lei ou em determinação judicial . 

ES23171-5 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ** ****** * 

A matéria proposta não goza da excelsitude necessar1a pa
ra sua inclusão na Constituição Federal, devendo ficar reser
vada para a Legislação Estadual . 

Pela rejeição. 

ES23172-3 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES23173-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Compete à lei reprimir todo e qualquer abuso do poder e
conômico, caracterizando as d iversas formas desse, bem assim 
o modo de ação do poder público. 

Pela rejeição . 

ES23174-0 VILSON SOUZA 
**** ***** PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Siste
matização. 

ES23175-8 VILSON SOUZA 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 . 

ES23176-6 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Aprovada, nos termos do Substitutivo. 

ES23177-4 VILSON SOUZA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

.PMDB 

A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Siste
matização. 

ES23178-2 VILSON SOUZA PMDB 
******* ** PARECER *** *** *** 
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Pretende o ilustre Constituinte com sua emenda assegurar 
recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino . É 
também nossa, juntamente com inúmeros outros Constituintes, e 
é por isso que o art . 222 combinado com o art. 280 tem reda
ção com o mesmo objetivo. 

Assim consideramos aprovada parcialmente a emenda , nos 
termos da redação dos dispositivos c i tados. 

ES23179-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES23180-4 VILSON SOUZA 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 
aná l ise e aprovação das lideranças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES23181-2 VILSON SOUZA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Visa a presente Emenda a suprimir expressões que de
terminam seja o Primeiro-Ministro escolhido dentre membros do 
Congresso Nacional. 

A supressão sugerida, embora louvável o objetivo do 
ilustre Constituinte, não encontra apoio na Comissão de Sis
tematização . 

Pela rejeição . 

ES23182-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

A Emenda objetiva submeter à aprovação do Congresso 
Nacional a concessão de financiamentos ao Tesouro Nacional ou 
a instituição financeira privada pelo Banco Central do 
Bras i l, a l terando, portanto , o parágrafo 1o. do artigo 218. 

A vedação absoluta relativamente ao Tesouro Nacional, 
contida no dispositivo em causa, é medida que se impõe para 
que o Congresso Nacional possa exercer controle efetivo sobre 
os gastos públicos. 

No tocante à ex1gencia de autorização legal para a 
concessão de empréstimos a instituições financeiras privadas, 
a sua aprovação a nosso ver, implicaria dificultar a atuação 
do Banco Central como autoridade monetária, encarregada de 
zelar pelo saneamento do sistema financeiro e levaria à esta
tização do mesmo. 

Nesse sentido, a Emenda contraria a orientação acolhida 
pelas maioria dos Constituientes que se pronunciaram sobre a 
matéria em fases anteriores, não obstante os elevados propósi 
tos que a inspiram . 

Nesse sentido , a Emenda contraria a orientação acolhida 
pela maioria dos Constituintes que se pronunciaram sobre a 
matéria em fases anteriores, não obstante os elevados 
propósitos que a inspiram. 

Pela rejeição. 

ES23183-9 VILSON SOUZA PMDB 
** *** **** PARECER **** ***** 

Os argumentos expendidos na justificação da emenda não 
nos convenceram ao seu acolhimento. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES23184-7 VILSON SOUZA 
**** ** *** PARECER *** ****** 

Improceelente . 

PMDB 

Os mecanismo~ de controle melhor se enquadram na legis-
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lação infraconstitucional. 
Pela rejeição. 

ES23185-5 VILSON SOUZA 
********* PARECER ********* 

PÁG : 0324 
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PMDB 

PMDB 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi 
tos a serem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Jud i cial a serem estatizados. 

Trata-se, na verdade , de pretensão inaceitável , ~o i s ine
xi ste dire i to adquir i do por parte daqueles que , à epoca da 
estati zação não estiverem à frente da respectiva serventia. 

A medida, além disso , adiar i a por longo per í odo de tempo 
os efeitos da estatização . 

Pela rejeição . 

ES23186- 3 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ***** **** 

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

Contudo , deve ser rej eitada por não corresponder ao en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização . 

ES23187-1 VILSON SOUZA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A emenda , ao ampliar a competência tribu t ária do Municí
pio, não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização . Deve ser rejeitada. 

ES23188- 0 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

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

Pela rejeição . 

ES23189-8 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda é prejudicada , "rat ione materiae", face ao seu 
tratamento na legislação ordinária . 

Pela prejudicialidade. 

ES23190- 1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ******** * 

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

Pela rejeição. 

ES23191-0 VILSON SOUZA 
********* PARECER *** ** **** 

Pela rejeição. 

PMDB 

A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Si ste
matização . 

ES23192-8 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a emenda alterar o parágrafo 28 do artigo 6o., 
para vedar a prisão civil por d ívida. A vedação, como princí
pio geral, foi acolhida no Projeto. Indispensável, contudo, 
tornou-se a ressalva dos casos que já se incorporaram à tradi 
ção jurídica brasileira . Ad i c i ona-se, ainda, a hipótese do en 
riquecimento ilícito, o que responde a um verdadeiro clamor 
nac i onal. 

Pela rejeição. 

ES23193-6 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A emenda propõe nova redação ao art. 193. 
A proposta contida na Emenda não r·egula apropriadamente a 

matéria. Razão pela qual adotamos diversa redação no novo Su
bstitutivo que oferecemos . 

Pela rejeição da Emenda. 
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ES23194-4 VILSON SOUZA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A Emenda apresentada propõe a inclusão do princíp io da 
repressão à formação de monopólios e oligopólios financeiros. 

O princípio da repressão aos monopó li os e cartéis em ge
ral foi incluído no texto constitucional. Opinamos pela apro
vação parcial da Emenda . 

ES23195-2 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Tendo em vista as oportunas observações do ilustre autor 
da Emenda, aprovamos a matéria sugerida, nos termos do Subs
titutivo . 

ES23196-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a propositura colide 
com a orientação adotada pelo Substitut i vo. Quanto à disci
plina da matéria. 

ES23197-9 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

introduz alteração no referido dispositivo que não se coadu
na com a opinião majoritária da Comissão de Sistemat ização. 
Pelo não acolhimento . 

ES23198-7 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosof i a e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescind í vel ao projeto . 

Pela rejeição. 

ES23199-5 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos, o direito de alistar-se eleitores e de votar. 

Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adqui
riu a maturidade necessár ia para o exercício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação. 

Pela rejeição . 

ES23200-2 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprimora o texto do Susbtitutivo, razão pela qual 
opinamos pela sua aprovação . 

ES23201-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23202-9 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, na forma do Substi tutivo. 

ES23203-7 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor ampliar o prazo de domicílio eleitoral 
para dois anos. 

A tendência do di rei to constitucional moderno é pela re
dução dos casos e prazos de inelegibi l idade . 

Pela rejeição. 
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PMDB 

A Emenda visa a tornar obrigatória a participação de re
presentantes da comunidade na administração das escolas comu
nitárias , f i lantrópicas e confessionais como condição adicio
nal para o recebimento de verbas públicas. 

Não obstante os bons popósitos do autor, a emenda 
acrescenta ao art . 281, visto que estas escolas são 
de ação de setores da comunidade . 

Pela prejudicialidade . 

ES23205- 3 VILSON SOUZA 
******** * PARECER ** ******* 

nada 
produto 

PMDB 

A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida , pois cor
responde à orientação adotada pelo Relator. 

Pela aprovação. 

ES23206-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ******** * 

Pela reje i ção , por estar em desacordo com o novo Subst i tu
tivo do Relator. 

ES23207-0 VILSON SOUZA PMDB 
***** **** PARECER ** **** ** * 

A Emenda tem por objetivo dar nova redação ao item III do 
art. 195 , estabelecendo critérios para o cálculo e a cobrança 
da contribu i ção de melhor i a. 

À vista de numerosas emendas relativas à matéria, pare
ceu-nos mais conveniente que tais critérios sejam fixados a 
nível de norma infraconstitucional, porquanto envolvem as
pectos técnicos de grande complexidade. 

Face ao exposto, e não obstante as razões invocadas a fa
vor da Emenda, manifestamo-nos pela sua rejeição . 

ES23208-8 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição. 

ES23209-6 VILSON SOUZA PMDB 
**** ***** PARECER *** ** **** 

A emenda visa a especificar a natureza e a função do go
verno. 

Apesar do louvável objetivo, penso ser desnecessária a 
alteração proposta , uma vez que não há controvérsias sobre a 
natureza e a função do governo. 

Pela rejeição . 

ES23210- 0 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

Pela rejeição , de acordo com entendimento predom i nante 
na Comissão de Sistematização . 

ES23211-8 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

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

ES23212-6 VILSON SOUZA PMDB 
******* ** PARECER ********* 
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ES23213-4 VILSON SOUZA 
******** * PARECER ** ******* 
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PMDB 

O adendo proposto na Emenda não se amolda à redação do 
item II do art. 77, que trata da celebração de paz e trânsito 
de forças estrangeiras pelo território nacional . 

Pela prejudicialidade . 

ES23214-2 VILSON SOUZA PMDB 
******** * PARECER *** ** **** 

Encontram-se, no art. 83 , delineadas as competências pri
vativas do Senado da República . A presente Emenda introduz 
nele alteração que vai de encontro à opinião da maioria dos 
componentes da Comissão de Sistematização. Por isso , somos 
pela rejeição da Emenda. 

ES23215-1 VILSON SOUZA PMDB 
****** *** PARECER ** ******* 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES23216-9 VILSON SOUZA PMDB 
****** *** PARECER ********* 

O acréscimo sugerido, embora louvável o objetivo do 
ilustre Constituinte, não é necessário, uma vez definida a 
competência de cada autoridade . 

Pela rejeição. 

ES23217-7 VILSON SOUZA PMDB 
**** *** ** PARECER *** ****** 

Conquanto louvável a preocupação do ilust~e Autor, a ma
téria da presente Emenda já se contém, em essência, no con
texto do Substitutivo . 

Pela prejudicialidade. 

ES23218-5 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria constante da presente Emenda é típica da legis
lação infraconstitucional. 

Pela rejeição . 

ES23219-3 VILSON SOUZA PMDB 
***** ** ** PARECER ********* 

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

ES23220-7 VILSON SOUZA 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 t r abalho 
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. 

ES23221-5 VILSON SOUZA PMDB 
****** *** PARECER *** ** ** ** 

Não obstante os elevados propósitos do autor da emenda , 
no sentido de dar tratamento constitucional a determinados 
aspectos referentes à dívida externa, o entendimento havido 
no âmbito da Comissão de Sistematização é de que a esse nível 
de detalhamento a matéria deva ser objeto de legislação com
plementar ú ordinária. 

Pela rejeição . 
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A emenda estabelece cond i ções para a progressividade do 
imposto sobre a propriedade predial e terrritorial urbano, 
segundo o disposto no 1o. do a r t. 210 . Temos convicção de 
que a mat éria em tela recebeu tratamento adequado no âmbito 
da Comissão de Si s t emati zação. 

Pela re j e i ção . 

ES23223-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela re j e i ção , de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição . 

ES232 24-0 VILSON SOU ZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

introduz alt eração no referido dispositivo que não se coadu
na com a op i nião major i tár ia da Com i ssão de Si stematização . 
Pelo não acolhimento . 

ES23225-8 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , atribuindo mandato aos membros do Superior Tri
bunal de Justiça, não encont ra eco na Comissão . 

Pela rejeição. 

ES23226-6 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Esta Emenda tem por· objetivo acrescentar 4o . ao art. 
207 do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) es
tabelecendo que "No caso de imposto de renda e proventos · de 
qualquer natureza , o Pode r Executivo somente poderá alterar 
o valor dos descontos, dos abat i mentos e da retenção a t é o 
l i mite da desvalorização da moeda " . 

É evidente , tratar-se de matéria que deve constar em le
gislação inf raconst i tucional. 

Pela rejeição. 

ES23227-4 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER **** ** *** 

Após os devidos estudos , somos pelo não aco l himento da 
proposição . 

Rejeitada , nos termos do Substitutivo. 

ES23228- 2 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada trata de matéria pertinente á leg i s
lação ordinária. A despei t o de sua relevânc i a social , opina
mos pela rejeição da proposta , nos termos do 2. Substitutivo . 

ES23229-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A nosso ver , o texto constitucional deve assegurar ao 
trabalhador salário mínimo que satisfaça suas necessidades 
básicas e as de sua família. 

No que se refere à enumeração das necessidades, é sabido 
que o que se entende por básico varia com o tempo. Há consen
so, é certo, no que se refere à al i mentação e moradia , por 
exemplo. O grau de necessidade de outros aspectos da v i da in
dividual para uma existência digna é objeto de debate. A ten
dência previsível , contudo, é o progressivo crescimento do 
número de necessidades consideradas básicas a par do desen
volvimento sócio-econômico do país. 

Nesse caso , a inclusão da enumeração proposta , por mais 
exaustiva que pareça, deixará , a futura Constituição , em de
fasagem permanente em relação à realidade , sujeitando-a a 
constantes e desnecessárias a l terações . 
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PMDB 

Entendemos melhor e mais abrangente a redação dada no Su
bstitutivo sob exame. 

ES23231-2 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda objetiva acrescentar parágrafo ao artigo 218 do 
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, com 
vistas a prever a fiscalização do Banco Central pelo Congres
so Nacional, a quem são atribuídos poderes para sustar suas 
operações e decisões , quando ilegais ou contrárias aos inte
resses nacionais. 

O fim proposto pelo nobre Constituinte, a nosso ver, es
tá satisfeito no artigo 77, itens X e XIII . 

Assim, consideramos prejudicada a Emenda . 

ES23232-1 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresenta sugestões de alta relevância econômica 
e social que mereceram inclusão parcial no texto do 2. Subs
titutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES23233-9 VILSON SOUZA PMDB 
****** *** PARECER ** ******* 

Pela Emenda proposta, se o Presidente eleito , salvo mo
tivo de força maior, decorridos dez dias, não tiver tomado 
posse, o cargo será declarado vago pelo Supremo Tribunal Fe
deral e não pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme pre
visto no parágrafo único do artigo 112 . 

Concluímos pela rejeição da Emenda. 

ES23234-7 VILSON SOUZA PMDB 
** *** **** PARECER *** **** ** 

De acordo com o artigo 114 e seus parágrafos , declarada 
a vacância do cargo de Presidente da República, far-se-á e
leição, no prazo de quarenta e cinco dias; se a vacância o
correr na segunda metade do período presidencial , a eleição 
será feita pelo Congresso Nacional até trinta dias após de
clarado vago o cargo; em qualquer hipótese, o eleito apenas 
completará o mandato de seu antecessor . 

Pela Emenda proposta, declarada a vacância do cargo de 
Presidente da República , far-se-á eleição no prazo de quaren
ta e cinco dias, mas suprime-se a hipótese de eleição pelo 
Congresso Nacional e, por outro lado, se estabelece que o e
leito cumprirá um novo mandato. 

A redação original do dispositivo em questão melhor se 
coaduna com a realidade brasileira. 

------------------~=~~-~=~=~~~~-~~-~~=~~~~-------------------------------------
ES23235-5 VILSON SOUZA PMDB 
** ** ***** PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES23236-3 CRISTINA TAVARES PMDB 
***** **** PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias federais, daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição . 
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A Emenda contém proposta de redução do mandato dos atuais 
Deputados e Senadores. 

Somos contrár i o à Emenda, pelas razões alinhadas na apre
ciação da Emenda no. ES 30795/ 9 . 

Pela rejeição . 

ES23238- 0 MAURO BENEVIDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituin t e com a presente emenda 
estender o prazo para ratificação, pelo Congresso Nacional, 
dos fundos existentes de 2 (dois) para 5 (cinco) anos . Enten
demos que o prazo estabelecido com a redação original do Pro
jet o teria o inconveniente de levar o prazo para um novo Con
gr esso , em decorrência das próxi mas eleições. 

Pela rejeição. 

ES23239- 8 MAURO BENEVIDES PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A emenda propõe que os limites de tempo de ser viço e de 
idade estabelecidos no projeto não serão aplicados aos atuais 
segurados da previdência soc ial. 

Em verdade, o autor da emenda , por ser contra a imposi
ção de idade limite para concessão de aposentadoria por tempo 
de serviço, procura resalvar , pelo menos, a situação dos a
tua i s segurados . 

De nossa parte , entendemos que não se deve estabelecer 
os limites acima referidos . 

Pela aprovação parcial . 

ES23240-1 MAURO BENEVIDES PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda consiste em acrescentar determinado 
dispositivo à Seção I do Capítulo I do Título VIII, pelo qual 
se indicam a destinação geral dos tributos e os seus objeti
vos básicos. 

Sem embargo das razões invocadas a favor da Emenda , en
tendemos que tal dispositivo é desnecessário , porquanto os 
objet i vos que expressa consideram- se vinculados à natureza e 
aos fins dos tributos. 

Pela rejeição. 

ES23241-0 MAURO BENEVIDES PMDB 
***** **** PARECER ***** **** 

A Emenda objetiva alterar a redação do i tem VII do arti
go 217 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematiza
ção , com vistas a resguardar as instituições oficiais de cré
dito federais existentes . 

A proposta contribui efetivamente para o aprimoramento 
do Proj eto em estudo . 

Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES23242-8 VICENTE BOGO PMDB 
********* PARECER ******** * 

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

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

Diante desse fato e das dificu l dades financeiras enfren
tadas pelo nosso País, consideramos i nviável a dim i nuição de 
idade para a concessão da aposentadoria por velhice. 

Pela rejeição . 

ES23243-6 SOTERO CUNHA PDC 
******* ** PARECER *** ****** 

A Emenda pretende que se enfatize o caráter de publici
dade dos concursos para ingresso na magistratura, bem como 
seja exclu í da a participação do Ministério Público na reali-
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ES23243-6 SOTERO CUNHA PDC 

zação de tais concursos. 
Pelas razões invocadas pelo ilustre constituinte , a 

Emenda merece ser acolhida. 
Pela aprovação. 

ES23244-4 SOTERO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a disciplinar a promoção por merecimento 
dos ju izes estadua i s , e, posta como está, em muito contr ibui 
para o aproveitamento do texto do Substitutivo. 

Pela aprovação. 

ES23245-2 SOTERO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a alterar para dois terços o quorum para 
rejeição de juiz, quando da apuração de antiguidade. 

São louváveis as razões invocadas pelo douto const i tuin
te, na defesa de sua proposição. Assim, opinamos pela apro
vação. 

ES23246-1 SOTERO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura estabelecer critéri os para f ixação dos 
vencimentos dos magistrados. 

Em que pese a louvável opinião do ilustre constitu inte, 
a disposição contida na Emenda conflita com o entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização. 

Assim, somos pela sua rejeição . 

ES23247-9 SOTERO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a reduzir para do i s anos o prazo, findo o 
qual, o juiz adquire a garantia da v i ta li ciedade. 

Pelas razões invocadas pelo douto constitu inte , opina
mos pe l a aprovação. 

ES23248-7 SOTERO CUNHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela 
rejeição da Emenda, por entendê-la confli tante com o entendi
mento da Comissão de Sistematização. 

ES23249-5 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

A disposição contida na Emenda conf l ita com 
menta predominante na Comissão de Sistematização. 
la rejeição. 

ES23250-9 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

o entendi
Assim, pe-

PDC 

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

ES23251-7 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda escoimar a redação da allnea "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". 

ES23252-5 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adota or ientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pe l a emenda . 

Pela rejeição. 

ES23253-3 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 
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Por conter elementos que se ajustam à or i entação da Co-
missão de Sistematização, aprovamos a emenda, na forma do 
Substitut i vo. 

E$23254- 1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Por se ajustar às normas adotadas pela Comissão de Sis
tema t i zação , somos pe l a aprovação da emenda. 

ES23255-0 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDC 

Insurge-se o nobre constituinte contra a vinculação ou e
quiparação contida no parág r af o 3o . do art. 179. 

Mas a vinculação não fere qualquer princ ípio constitucio
nal, sendo o fenômeno uma trad i ção nas contituições anterio
res. 

Pela rejeição. 

ES23256-8 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDC 

Insurge-se o nobre Constituinte contra a técnica jurídica 
empregada na def inição das funções essencia i s ao exercício 
dos Poderes . 

Propõe que o tema em exame tenha sua disciplina na legis
lação complementar. 

Mas , não convencem as razões adu z idas na justificação . 
Pela rejeição. 

ES23257-6 JORGE ARBAGE PDS 
**** ***** PARECER **** **** * 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodov i ár i a Fede
ral como ór gão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodov i árias federais , daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição. 

ES23258-4 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art . 6o. do Substitut i vo ao Projeto de Constit uição . 

A modificação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ordinária e, 
deste modo , aperfeiçoar a t écnica legislativa . 

Pela aprovação . 

ES23259-2 IBSEN PINHEIRO PMDB 
***** **** PARECER ***** **** 

Em que pese a justa preocupação do ilustre Autor , o en
tendimento, até o presente momento, da maioria dos membros da 
Comissão é , no particular , pela manutenção do texto do Subs
titutivo . 

Pela rejeição . 

ES23260-6 IBSEN PINHEIRO PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

A Comissão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda. 

Pela rejeição . 

ES23261-4 IBSEN PINHEIRO PMDB 
*** *** *** PARECER ********* 

Pretende a Emenda, com a modificação proposta ao pará
grafo 1o. do art . 84, que a imunidade processual dos membros 
do Congresso Nacional incida também sobre fatos praticados 
anteriormente à expedição dos diplomas. 

A redação original nos parece ser a que melhor convém no 
caso brasileiro . 

Pela rejeição da Emenda. 
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ES23262-2 NELSON CARNEIRO 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A redação do Substi tut ivo acolhe princ1p 1o amplamente re
ferendado pela Comissão Temática , e constante do Projeto. 

Pela rejeição. 

ES23263-1 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

O obj etivos des t a emenda estão i mplicitamen t e atendidos 
no art . 251 do Projeto. 

Pela aprovação parcial . 

ES 23264- 9 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ** ** ***** 

A Emenda em apreço é considerada rejeitada , pois propõe pro
fundas e radicais modificações na postura filosó f ica que nor 
teia o Art . 262 . 

ES23265-7 COSTA FERREIRA PFL 
*** ****** PARECER ****** *** 

Com exceção da declaração do princípio relativo à pro -
teção da família , as dema i s matér i as são pertinentes à legis
lação ord i nária. 

Pela rejeição. 

ES23266-5 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER **** ** *** 

A Emenda propõe o acréscimo de ítem ao artigo 12, letra 
"F" , segundo o qual é assegurado a proteção ao sossego p~bli
co , a part ir das vinte e duas horas . 

ES23267-3 

A matéria é típica da l egislação ordinaria . 
Pela r ej eição . 

COSTA FERREIRA 
***** **** PARECER ** ** ***** 

PFL 

Pretende , a Emenda, incluir na competência da União a 
i ns t itu i ção de imposto sobre "Propriedade de bens móveis de 
caráter suntuário, excluídos os de valor cultural, artístico 
ou religiosos , na forma da lei. , "para tanto acrescentando 
ítem VI ao art. 207 do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de 
Constituição) . 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tribu
tário nacional atualmente adotado pelos Constituintes . 

Pela reje i ção. 

ES23268-1 COSTA FE RREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 
do substitutivo do Relator , a expressão "e Sa~de Ocupacional" 
argumentando que "o Sistema Nacional único de Saúde tem como 
alvo o ser .humano (a sa~de pública), enquanto o alvo da Saúde 
Ocupac ional é o Trabalhador". 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único de Saúde . 

Por estar consignado no art i go 7o., ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Sa~de, Hi giene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determ i nação de como este d i re i to 
poderá ser assegurado, no caso , através do Sistema único de 
Sa~de. 

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 "Sa~de Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto, da OIT e OMS, reunido em Genebra , 
no ano de 1957, para des i gnar , justamente, o conjunto de 
ações que envolvem a saúde, a higiene e a segurança do traba-
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lho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupacional" não é anglo-saxónica, mas, sim , la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a Saúde Ocupa
cional , que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção: 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos traba
lhadores pelas condições do seu trabalho; 

3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho. 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pós i to de se resguardar a saúde do homem, do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morbígenos . De
preende-se, que a segurança do trabalho é uma condição pre
ventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patologia. A engenharia de Segu
rança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela sua 
ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disci
plina auxiliar, dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Trabalho, a toxicologia, a ergonomia, etc . , com vistas a pre
servação da integridade física e mental da pessoa que traba
lha, junto à medicina do trabalho, promovendo, protegendo e 
recuperando a saúde. 

Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na área de Segurança do Trabalho", apenas 
reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negocia
da, pois é o mais fundamental dos direitos e dos bens do ser 
humano, portanto, as condições de segurança e higiene que 
garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qual
quer negociação. 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigilância epidemiológica integrem a rede básica de saú
de, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública, assim considerada pela OMS. 

Somos, pois, pela rejeição da emenda. 

ES23269-0 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 19 do artigo 
6o. do Substitutivo, que trata dos direitos a serem conferi
dos aos presos. 

A Emenda pode ensejar interpretações dúbias, ·a pretexto 
de direitos impostergáveis com o desvirtuamento da aplicação 
das penas. 

Pela rejeição. 

ES23270-3 COSTA FERREIRA PFL 
********* 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 
emendas. 

Pela rejeição .. 

ES23271-1 COSTA FERREIRA PFL 
******* ** PARECER ********* 

A fixação de disciplina integrante de currículo escolar 
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não é matéria a ser tratada em texto constitucional , me r ecen
do ser considerada quando se tratar de legislação complemen
tar e ord i nária. 

Pela r ejeição. 

ES23272-0 COSTA FERREIRA PF L 
********* PARECER ** ******* 

O Substitutivo contempla, em par t e, as fina li dades 
pe rseguidas pela Emenda. Pela aprovação parcial. 

ES23273-8 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor al t erar o prazo para impugnação de man
dato. 

ES23274-6 

Somos pela redução de seis meses par a quinze dias. 
Pela aprovação. 

COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Emenda ao art. 6o. atribuindo caráter secular aos cemité
rios . 

A proposta refere-se a disposição que tem estado pr esente 
nas Constituições , mas que hoje já não tem mais razão de ser. 
A secular i dade dos cemi t érios se cont r apunha à idé i a de esta
do laico (adotada com a República) , como reforço inst i t ucio
nal, válido naquela época , mas hoj e desnecessário . 

ES23275-4 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

substi t ut i vo a matéria é mais clara e abr angente. 
Pela rejeição . 

ES23276-2 FLAVIO PALM IER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

A mat éria é inf raconstituci onal. Ademais a e l aboração de 
um Plano Nacional de Educação necessa ri amente envo l verá a 
participação de especialistas em educação de vários níveis. 

Pela rejeição . 

ES23277- 1 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda, em sua essencia, já foi incorpora
do ao substitutivo . 

Pe la aprovação parc i al . 

ES23278-9 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda propõe que o ensino religioso ; em vez de ser 
disc i pli na facultativa, constitua componente curr i cu l a r da 
educação fundamenta l nas escolas públicas. 

Aprovada nos termos do Subst i tutivo. 

ES23279- 7 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

É proposta aqui a supr·essão do parágrafo 5o . , do art. 
9o, do Substitutivo, porque ele admite o pluralismo sindical. 

O que se pretende é , pois, o resguardo da unicidade sin
dical. 

Ent r etanto, optamos pela pluralidade sindical, como for
ma mais c~ndizente com a autonomia e a democrati zação ,no cam
po da or ganização sindical . 

Somos pela reje i ção . 

ES23280-1 FLAVIO PALMIER DA VEIGA 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao substitut i vo. 

Pela aprovação parcial. 

PMDB 

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

Rela aprovação parcial . 

ES2328 2-7 FLAVIO PALMIER DA VEIGA 
********* PARECER ********* 

já 
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PMDB 

PMDB 

foi 

PMDB 

A fórmula proposta pela Emenda, antes de aperfeiçoar o 
texto, prescreve detalhamento insuscet ível de compor o texto 
constitucional. 

Pela rejeição. 

ES23283-5 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Propõe a emenda manter o imposto sobre serviços de 
qualquer natureza na competência municipal . 

Os serviços devem ser tributados pelos Municípios con
forme de t ermina o Subs t itutivo em sua nova redação . 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES23284-3 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer inserir artigo dando competência 
aos Estados e Mun i cípios para instituírem impostos sobre o 
valor adicionado, resultantes da unif i cação do IPI e do ICM , 
cabendo aos Estados 751. e aos Municíp i os 251. da arrecadação 
total, conforme dispostos em lei complementar. Os impostos 
sobre valor agregado já são imanentemente anti-federativos, 
principalmente quando na competência dos Estados e 
Munic í pios, eis que naõ possuem autoridade para verificar a 
verac i dade de créditos imputados fora de seus espaços 
geográficos. 

Pode-se ver como é difíc i l regular o ICM, ex i gindo a 
participação da União na leg i slação e na aplicação. 

Aumentaria a complicação a proposta da emenda que, de 
resto , importar i a em rever grande parte do sist ema mantido 
pelo projeto. 

Pela rejeição. 

ES23285-1 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
*** ****** PARECER ** *** *** * 

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

Pela aprovação parcia l. 

ES23286-0 FLAVIO PALMI ER DA VEIGA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A ampl i ação das i munidades tributár i as contraria tendên
cia crescente dos senhores Const i tuintes , manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas , além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público . 

ES23287-8 FLAVIO PALMIER DA VEIGA 
********* PARECER ***** *** * 

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

Pela aprovação parcia l . 

ES23288-6 FLAVIO PALMIER DA VEIGA 
********* PARECER ***** *** * 

PMDB 

já foi 

PMDB 

Segundo a tradição 
causa trata de matéria 
considerada quando se 
ordinária . 

do Direito brasileiro, a Emenda em 
infraconst 1tucional, merecendo ser 

tratar da legislação complementar e 

Pela rejeição. 
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PMDB 

PMDB 

A matéria objet o desta Emenda é passíve l de leg i slação 
ordinária . 

Assi m, somos pela rejeição. 

ES23290-8 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em tela objetiva alterar o art . 6o . do Cap í tulo 
das Disposi ções Trans i tór i as , o qual prevê a criação de Esta
dos . 

O dispos i tivo em tela deve se r suprimido , nos termos do 
Substi t utivo que vamos oferecer , em razão do aco lhimento da 
Emenda apresentadas para esse f im . 

Diante des se fato, somos pela prejudic i alidade da Emenda . 

ES23291-6 FLAVIO PALMIER DA VE I GA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada não guarda a mínima correlação com a 
matér i a a se r emendada . 

Pela rejeição . 

ES23292- 4 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a acrescentar um pa r ágrafo ao art . 59 das Disposi
ções Transitórias do Substitutivo do Relator , mas, a nosso 
ver , amp li a indevidamente os casos em que excepcionalmente a 
enfiteuse permanece. 

ES23293-2 FLAV I O PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

Tendo em v i sta as necessidades de expansão e melhoramento 
do ensj no pQblico fundamen t al , a Emenda em exame foi acolhida 
na forma do Substitut i vo. 

Pela aprovação parcial. 

ES23294- 1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão da expressão "por solici t a 
ção do Primeiro-Ministro", do art . 94, que trata da adoção , 
pelo Presidente da RepQblica , de medidas provisórias com for
ça de lei, por ser seu autor contrário ao siatema parlamen
tar . 

Após o exame da emenda , concluímos por sua rejeição . 

ES23295-9 GEOVANI BORGES PFL 
**** ***** PARECER ****** *** 

Pela re j e i ção, por estar em desacordo com o novo Subst i tu
t i vo do Re l ator . 

ES23296-7 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Subst i tutivo . Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto . 

Pela rejeição . 

ES23297-S GEOVANI BORGES 
****** *** PARECER ********* 

Improcedente . 

PFL 

Não compete ao Min i stér io Püblico cuidar da i nef i ciência 
ou corrupção da Administ r ação PQblica . 

Para essa tarefa existem os órgãos de controle interno e 
externo . 

Pela reje i ção. 

ES23298- 3 GEOVANI BORGES PFL 
****** *** PARECER ** ******* 
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A duração diária do trabalho não superior a 8 (o i to) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas . 

A ma i oria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas, seja pela suas just i ficações, seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequado à legislação ordinária . 

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

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

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais , constatamos o nosso atrazo . A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjun t ura l 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 se r a solução idial . Ressa l te- 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 , j á 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
s í vel às reinv i ndicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do país, poderá , com maior flexibilidade,discipli-
nar essa controversa questão , opt amos por manter apenas 
a limit ação de duração diá r ias de trabalho em 8 (oito) horas, 
no máximo. 

ES23299-1 GEOVANI BORGES PFL 
*** ***** * PARECER **** ***** 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9. 

ES23300-9 VICENTE BOGO PMDB 
********* PARECER ********* 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indeniza
ção , o modo de emissão dos títulos , ou sua ut i lização no caso 
de Reforma Agrária, no que não contribuem pa r a a melhora do 
Projeto . São elas: ES33163-9, ES23697-1 , ES27216-1, ES31194-8 , 
ES31172- 7 , ES25921-1 , ES27654-9 , ES22413-1 , ES28989-6 , 
ES27299-8 , ES22018-7, ES22075-6 , ES31230-8, ES31424-6 , 
ES34942-2 , ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9 , 
ES29705- 8 , e E$22182-5. 

Pela rejeição. 

ES23301-7 VICENTE BOGO PMDB 
******* ** PARECER ********* 

As seguintes emendas pretendem ou alterar a competência 
para desapropriação com fins de R.A . ou especificar a forma 
de exercê-la. Não contribuem de forma significativa, ao apri-
morament o do Projeto . São elas: ES22065-9 , ES23301 - 7, 
ES33612-6 e ES32443- 8. 

Pela rejeição. 

ES23302-5 VICENTE BOGO PMDB 
********* PARECER ********* 

Em que pese à boa intenção do autor em assegurar a pre
sença de representante sindical durante a vistoria do imóvel 
passíve l de desapropriação , somos de opinião que é dispensá
vel explicitar quem será o representante do desapropriado , 
que poderá indicar ou não um representante sindical. 

Quanto a sugestão de descentralizar o ato de desapro-
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PMDB 

priação para a esfera estadual, consideramos mais viável dei
xá-lo na competência exclusiva da União, por ser esta esfera 
de governo mais isenta a pressões políticas locais. 

Assim, somos pela rejeição. 

ES23303-3 VICENTE BOGO PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda deseja alterar e desdobrar a redação do 
2o. do art . 209 do Projeto de Constituição, concernente ao 

Imposto sobre Propriedade Territorial Rural . Quer estabelecer 
que as alíquotas serão diferenciadas, obedecendo a critérios 
de progressividade e regressividade , de forma a desestimular 
a formação de latifúndios e a manutenção de propriedades que 
não cumpram sua função social, ao invés do texto do Projeto, 
que prevê a fixação de alíquotas de forma a desestimular a 
formação de latifúndios e a manutenção de propr i edades impro
dutivas . E adita que a União manterá cadastro de imóveis ru
rais a cujas informações terá acesso o Estado para cálculo e 
lançamento do imposto. 

Data vênia, mais aferível concretamente será a produti
vidade da terra do que o cumprimento da função social , que, 
aliás, deveria ser preponderant emente produzir alimentos . 
Quanto ao cadastro, obviamente deverá ser feito pela pessoa 
constitucional com competência tributante, o que de qualquer 
forma , não merece importância constitucional . 

Pela rejeição. 

ES23304-1 VICENTE BOGO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES23305-0 VICENTE BOGO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 

ES23306-8 VICENTE BOGO 
********* PARECER ********* 

A Emenda nada acrescenta ao art. 250 . 
Somos pela sua rejeição. 

ES23307-6 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do art. 194. 

PMDB 

PMDB 

Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do 
substitutivo a matéria é mais clara e abrangente . 

Pela rejeição. 

ES23308-4 ROBERTO BALESTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicial a serem estatizados. 

Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, pois ine
xiste direito adquirido por parte daqueles que, à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva serventia . 

A medida , além disso, adiaria por longo período de tempo 
os efeitos da estatização. 

Pela rejeição. 

ES23309-2 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento elei 
toral e do voto facultativo. 

O substitutivo acolhe a proposta do alistamento elei
toral obrigatório. 

No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos 
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que sua prática poderia ser prejudicial à representatividade 
política e popular dos eleitos . As grandes abstenções pode
riam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura 
ddos pleitos devido à corrupção eleitoral. 

Somos, portanto, contrários ao voto facultativo. 
No entanto, somos pela facultatividade do al i stamento 

e voto apenas para os analfabetos e os maiores de setenta 
anos. 

Pela aprovação parcial. 

ES23310-6 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda é sem dúvida muito interessante. Peca, en
tretanto, pelo fato de que some com o princípio de que "todo 
poder emana do povo• . Pela rejeição . 

------------------------------------------------------------~-------- ----------
ES23311-4 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende corrigir lapsos havidos no substituti-
vo. 

ES23312-2 

Concordamos, em parte, com a proposta . 
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA 
********* PARECER ********* 

PFL 

Além da emenda em referência , outras nove , apresentadas 
individualmente , mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art. 6o . , constante do Substitutivo. Em síntese , após a • ex
pressão •que a le i 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 orig i nal 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 segu i ntes 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 
E$21954-5 
ES29044-4 
E$22272-4 
ES29205-6 
E$27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
E$31257-0 

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 
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Antônio Britto 
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As emenda ES2 3484-6, ES30536-1 e ES233 12-2, respectiva
mente , dos Constituintes Ricardo Izar , Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oli veira Lima , embor a de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo , chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou l i cença", (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o., do Subs
titutivo, que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Consti t uint e Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágraf o 48. O Constituinte Roberto 
Cunha fa z igual proposta, de f orma a dei xar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agripino de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "cient 1fica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Constituição . O Relator, agradecido pelas sugestões , opta, 
porém , por alteração redacional do parágrafo 9o. , harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1 , ES23312-2. 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

ac i ma relacionadas , as demais , que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepant e da 
solução aprovada , estão consequen t emente 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 

ES23313-1 

Constituinte 
Adolfo Oliveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haro l do Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA 
********* PARECER ** **** ** * 

PFL 

Propõe a supressão de dispositivo do artigo 6o. Um dos 
argumentos consiste em que os parágrafos 40, 41, 46 e 47 con
teriam prece i tos iguais . As distinções são marcantes . Neles 
encontramos o direito individual à informação e à correção e 
atualização de dados, o direito ao recebimento de informações 
verdadeiras, o dire i to de obter cert i dões e o direito de pe
tição . Não se justifica a supressão pretendida . 

ES23314-9 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
*** ** **** PARECER **** *** ** 

Tem em vista a Emenda suprimir a exigência constante do 
art . 69 das Disposições Transitórias do compromisso do Presi
dent e do Supremo Tr i bunal Federal a ser prestado na data de 
promulgação da Consti t uição. 

Não vemos por que eliminá-lo. Trata-se de um compromisso 
solene enaltecedor daquele que o presta e que no caso é o 
Chefe do Poder Judiciário e a quem cabe judicar , juntamente 
com seus Pares , no sentido do pleno respeito e cumprimento da 

Lei Maior do Pa1s. 
Pela rejeição. 

ES23315-7 AMILCAR MOREIRA PMDB 
********* PARECER ** ***** ** 

Os objetivos perseguidos pela Emenda foram, em parte , 
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PMDB 

atendidos pelo Substitutivo da Comissão de Sistematização. 
Pela rejeição. 

ES23316-5 AMILCAR MORE IRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta inclusão do Distrito Federal entre as uni
dades da Federação está , de fato, coerente com a autonomi a que 
se propõe para essa unidade político-admin i strat iva . Como 
propusemos à aceitação emendas que propõem a fusão do art. 
10. com o art. 2o., estamos propondo a aceitação parcial des
ta emenda. 

ES23317-3 AMILCAR MOREI RA PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de um princípio teórico a que estamos aten -
tos. Entretanto , pelo f ato mesmo de ser t eórico , julgamos 
dispensável sua enunciação. Nem por ter sido constantemente 
explicitado, tem deixado de haver hipertrofia do Executivo e 
ingerênc ia dele no Legislativo e no Judiciário. Se feita com 
juízo, a Constituição trará as regras operacionais que garan
tam a harmonia e independência dos Três Poderes, que espera -
mos sejam realmente só três. 

Do que, de resto, se encarregará a prática política. 
Pela rejeição. 

ES23318-1 AMILCAR MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a i nclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias federais, daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição. 

ES23319-0 AMILCAR MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

PeTa aprovação nos termos do Subst it utivo . 

ES23320-3 AMILCAR MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amp l as discus.sões 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 ating ir ati vi dades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi 
bi-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

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

ES23321-1 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se aumente o percentual das 
transferências federais ao Fundo de Participação dos 
Municípios, redundando em aumento global do montante que a 
União há-de entregar, do produto da arrecadação do IR e do 
IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b". 
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São ponderáveis os argumentos aduzidos, no sentido de 
fazer valer as necessidades financeiras dos Municípios. 

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

Pela rejeição. 

ES23322-0 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas 
receitas tributárias que o projeto dividiu de forma adequada 
entre os três níveis de governo . 

Pela rejeição. 

ES23323-8 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos. 

O instituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapta à realidade político- eleitoral do 
País. 

Pela rejeição. 

ES23324-6 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art . 6o . do Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

A modificação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ordinária e, 
deste modo, aperfeiçoar a técnica legislativa. 

Pela aprovação. 

ES23325-4 CHAGAS DUARTE PFL 
********* PARECER ********* 

Emenda sugerindo inclusão de ao art. 6o. sobre garantia 
de serviço público independente de inadimplência . 

A questão dos serviços públicos é eminentemente local e 
cinge-se à capacidade decisória no âmbito institucional dos 
Estados e municípios. 

ES23326-2 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo 
pertinente ao parlamentarismo, por ser contrário ao sitema de 
governo adotado no substitutivo do Relator ao Projeto de 
Constituição. 

Embora compreenda e respeite o ponto de vista do ilustre 
constituinte, penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que propicie maior estabilidade das instituições po
líticas, evitando crises graves que retardam o amadurecimento 
democrático do Brasil . O presidencialismo, por concentrar as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema. 

Pela rejeição. 

ES23327-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

O nobre constituinte pretende a supressão de dispositivo 
pertinente ao parlamentarismo, por ser contrário ao sitema de 
governo adotado no substitutivo do Relator ao Projeto de 
Constituição. 

Embora compreenda e respeite o ponto de vista do ilustre 
constituinte, penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que propicie maior estabilidade das instituições po
líticas, evitando crises graves que retardam o amadurecimento 
democrático do Brasil . O presidencialismo, por concentrar as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema. 

Pela rejeição. 
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A Emenda não se enquadra na perspectiva do Substitutivo, 
sendo impossível, por conseguinte, o seu aproveitamento . 

Pela rejeição . 

ES23329-7 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23330-1 CHRISTOVAM CH I ARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23331-9 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda visa dar nova redação ao art. 281, permitindo 
que os recursos sejam repassados às escolas técnicas, confes
sionais, filantrópicas e comunitár i as . 

Visto que tal solicitação já está contemplada no referido 
artigo , opinamos pela prejudicialidade das emendas abaixo re
lacionadas . 

ES23332-7 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável, a iniciativa do ilustre Autor não en
controu receptividade, até a presente fase, da maioria dos 
membros da Comissão, daí que o parecer é pela rejeição. 

ES23333- 5 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES23334-3 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

O texto do princípio firmado no Inciso XVIII , objetiva 
proporcionar aos trabalhadores um ambiente de trabalho cada 
vez mais i sento de r i scos à sua int egridade psicofísica . 

O progr esso tecnológico está à exigir das empresas me
lhores condições de saOde, higiene e segurança do trabalho 
aos seus colaboradores . 

A função social das empresas não se limita apenas are
muneração do trabalho executado, mas, principalmente em pro
piciar ao trabalhador condições de perfeita salubridade. 

Os novos tempos exigem como imperativo de justiça soci
al, mudanças concretas em prol do engrandecimento do homem. 
Daí a importância em se manter o dispositivo no texto consti
tucional. 

ES23335-1 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r, do artigo 263 
do substitutivo do Relator, a expressão "e SaOde Ocupacional " 
argumentando que "o Sistema Nacional único de SaOde tem como 
alvo o ser humano (a saOde 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 
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trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único de Saúde . 

Por estar consignado no artigo 7o., ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado, no caso, através do Sistema ún ico 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 existênc i a de 
subsistemas, ligados a vários ministérios. 

Quanto ao termo "Saúde Ocupaciona l esta foi a expr essão 
de escolha do Comitê Misto, da OIT e OMS, reunido em Genebra, 
no ano de 1957, para designar, justament e, o conjun to de 
ações que envolvem a saúde, a hig iene e a segurança do t raba
lho. Não é um anglicismo, portanto, · mesmo porque a etmologia 
de •saúde" e ocupacional" não é anglo-sax6nica, mas , sim, la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a Saúde Ocupa
cional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção: 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem est a r fí
sico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos t raba
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 mante r o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas; 

5 - em suma, adapta r o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho. 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambient e 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 fí sica e mental da pessoa que t raba
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 segur ança e hig iene 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 vigi l ância epidemiológica integrem a rede básica de saú
de, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública , assim considerada pela OMS. 

Somos, pois, pela rejeição da emenda. 

ES23336-0 ARNALDO PRIETO PF L 
**** **** * PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública . 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias federais , daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição. 
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A emenda pretende reduzir o tempo exigido par a a aposen
tadoria por tempo de serviço. É necessário salientar , toda
via , que a expectativa de vida do bras il eiro , segundo r ecen
tes dados do IBGE, aumentou consideravelmente nas últi mas dé
cadas . 

Em v i sta disso e da crise finance i ra por que passamos , 
nada just ifica a concessão de benefício de forma precoce . 

Pela rejeição. 

ES23338-6 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sist ematização adot ou orientação que não 
pode conviver com os principias segu i dos pela emenda . 

Pela rejeição . 

ES23339-4 AUREO MELLO 
** ** **** * PARECER ********* 

Procedente em parte. 
A justificação da emenda contém razões plausíveis . 

PMDB 

O re l ator assimilará o seu conteúdo, podendo transpô-lo , 
sob a f orma de disposit ivos inclusos nas "Disposições Transi
tórias". 

Pela aprovação par c i al . 

ES23340-8 GIDEL DANTAS PMDB 
**** ***** PARECER ******* ** . 

Lamentamos não poder dispensar á presente Emenda o mesmo 
tratamento dispensado a outras do mesmo autor , tendo em v ista 
que o dispositivo referenciado não guarda qua l quer relação 
com a justificação apresent ada e com o t eor da Emenda. 

Pela prejudicialidade . 

ES2334 1-6 AROLDE DE OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ******* ** 

As numerosas Emendas ao artigo 74 conf irmaram a i nexis
tência de unidade de opi nião sobretudo quanto a do i s aspectos 
fundamentais : o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Estado . Nessas e em outras circunstâncias procura
mos atender, em parte, às finalidades per seguidas pe la propo
sição em análise. 

Pe l a rejeição, na forma do Substi tutivo . 

ES23342-4 RICARDO FIUZA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade , tendo em v i s t a aprovação da emenda 
es34650-4 que propôs para a faixa interna de fronte ira a di
mensão de cento e cinquenta quilômet ros de largura. 

ES23343-2 RICARDO FIUZA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , propos ta pelo ilustre Const it uint e , confli ta 
com a or ientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES23344-1 MUSSA DEMES PFL 
********* PARECER ********* 

Pr e t ende a Emenda a i nclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As at r ibuições da r ef erida corpor aç3o acha-se inti mamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias fede ra i s, daí 
porque não deve ela vincular-se ao el enco de órgãos que com
põem a Segurança Públ i ca . 

Pela rejeição. 

ES23345-9 MUSSA DEMES PFL 
** ******* PARECER ********* 

Pel a aprovação, nos t ermos da just if icação da Emenda . 
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Pela aprovação. 

ES23346-7 MUSSA DEMES PFL 
********* PARECER ********* 

Sua emenda está parcialmente atendida com a nova redação 
apresen t ada no · Substitutivo no dispos iti vo referente a 
desporto. 

Pela aprovação parcial . 

ES23347-5 RONALDO ARAGÃO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda refere-se ao parágrafo 2o. do art. 73 do Substi
tutivo , elevando para doze o número mínimo de Deputados elei
tos em cada Estado ou no Distrito Federal . Laborou , entretan
to, o ilustre autor da proposição em um equívoco. O disposi
tivo que trata da matéria é o art. 74 , parágrago 2o. 

Cremos que o quantitativo fixado no Subst i tutivo está per-
feitamente de acordo com o desenvolvimento populacional do 
País. 

Pela rejeição da emenda. 

ES23348-3 RONALDO ARAGÃO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda fixa prazo de trinta dias para o comparecimento 
do Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estado, perante à 
Câmara ou o Senado, para prestarem informações sobre assunto 
previamente determinado . 

Após o exame da emenda, concluímos por sua rejeição . 
-------------------------------------------------------------------------------0 

ES23349-1 VICENTE BOGO PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida parcialmente quanto ao mérito, nos termos 
do Substitutivo do Relator. 

Pela ~provação parcial . 

ES23350-5 VIRGÍLIO GUIMARÃES PT 
********* PARECER ********* 

O projeto proíbe a subvenção e o incentivo fiscal às pre
vidências pr i vadas com fins lucrativos . O autor da emenda, 
propõe que se excetuem dessa restrição aquelas ent i dades sem 
fins lucrativos que atendam servidores públicos. 

A nosso ver, se a entidade não possui fins lucrativos, já 
se acha contemplada pelo projeto. 

Pela prejudicialidade . 
-----------------------------------------------------------~-------------------

_ ES23351-3 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria de que trata a Emenda, foi expungida do Subs
titutivo , o que justifica , plenamente , a supressão do d i spo
sitivo em referência. 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo . 

ES23352-1 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a suprimir da enumeração do art.19 do Substitutivo 
do Relator o instituto do mandado de injunção . Não julgamos 
aconselhável a supressão do instituto, embora sejamos favorá
veis à supressão de todo o art. 19 e seus incisos . 

Pela rejeição . 

ES23353-0 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela reje i ção . 

ES23354-8 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor pretende imprimir nova redação ao parágrafo 5o . 
do artigo 13 para melhor interpretação do texto . 
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O referido dispositivo está redigido de forma clara e 
concisa. Smos pela exc l usão da expressão "e os que não contém 
o m,nimo de dezoito anos na data da eleição". 

Pela aprovação . 

ES23355- 6 OCTÁVIO ELÍ SIO PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do art i to 23 do Substitutivo do Rela
tor, com a qual não concordamos. 

ES23356-4 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A inelegib i l i dade por parentesco proposta pelo autor 
inclui os parentes do Primeiro-Ministro . 

O Subst i tutivo torna ineleg,veis os pa rentes do Pre
s i dente , do Governador e do Prefeito. 

Pela aprovação parcial. 

ES23357-2 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
****** *** PARECER **** ** *** 

A Emenda, proposta pelo i lustre Const i tu i nte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES23358-1 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB 
********* 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 
a t ende às muitas sugestões of erecidas pelos Senhores Consti
tuintes . 

Pela rejeição . 

ES23359-9 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicial a serem estatizados. 

Trata-se , na verdade, de pretensão inaceitável, pois ine
xiste direito adquirido por parte daqueles que , à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva serventia. 

A medida, além disso , adiaria por longo per,odo de tempo 
os efeitos da estatização. 

Pela rejeição. 

ES23360-2 GERALDO FLEMING PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pretende a Emenda modificar a redação da l etra "c " do 
ítem I do art. 213 do atual Subst i tut i vo, pe los ponderáveis 
motivos constantes da Justificação . 

Embora não possamos acolhê-la na ,ntegra, 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. 

ES23361-1 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

Acatamos as razões adu zi das pelo autor para justi f icar a 
re t irada do termo "sa~de" 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. 
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Pretende a Emenda substituir o artigo 206, sob o 
fundamento de que "a simples avaliação periódica dos 
incentivos , como está proposto no projeto, não resolverá a 
questão , pois induz a que esta avaliação somente será feita 
depois da concessão , quando o ideal é que a edição dessas 
normas excepcionais seja cu i dadosamente estudada , lim i tando
se a casos estritamente necessários e por prazo certo" . Em 
seu lugar sugere a norma de que a isenção ou benefí cio fiscal 
somente será concedida mediante lei , inclusive quando se 
referir ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços . 

Ora, a avaliação determinada no artigo 206 destina-se 
exatamente a evitar as atuais distorções observadas na 
concessão de incentivos fisca i s, de modo a identicar os casos 
que não deram bons resultados , revogar as respectivas le i s e 
aprimorar as condições em que são dados tais benefícios , 
evitando o seu emprego indiscriminado. 

Por outro lado , é evidente que o texto do Projeto não 
admite isenção e incentivos fiscais sem lei, pois do 
contrário não haveria avaliação de seus efeitos . 

Pela rejeição. 

ES23363- 7 ROBERTO CAMPOS PDS 
******* ** PARECER ********* 

O texto do princípio firmado no Inc i so 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 função social das empresas não se limita apenas are
muneração do trabalho executado, mas, principalmente em pro
piciar ao trabalhador condições de perfeita salubridade. 

Os novos tempos exigem como imperativo de justiça soci
al, mudanças concret as em prol do engrandecimento do homem . 
Daí a importância em se manter o dispos i tivo no texto consti
tucional. 

ES23364- 5 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

Aprovada a Emenda, nos termos do 2o. Substitutivo (pará
grafos 2o . e 3o . do artigo 192) . 

ES23365-3 ROBERTO CAMPOS PDS 
**** *** ** PARECER ***** *** * 

Os parágrafos 2o . e 3o. do artigo 226 do novo Subst i tutivo 
atendem, em parte , à sugestão e às ponderações do ilustre 
Const i tuinte. 

Pela aprovação parcial . 

ES23366-1 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

Preferimos manter , no 2o. Substitutivo, o tratamento dado 
no 1o . Substitutivo quanto à proteção das empresas de pequeno 
porte, inclusive porque os i ncentivos e benefícios a elas 
atribuídas poderão variar, ao longo do tempo , em função das 
diferentes conjunturas econôm i cas e sociais . 

Pela rejeição. 

ES23367- 0 ROBERTO CAMPOS 
********* PARECER ******* ** 

Pela aprovação . 

PDS 

Se o "caput" do artigo já estabelece que a lei regulará 
as condições espec í ficas para o aproveitamento dos potenciais 
de energia hidráulica e dos recursos e jazidas minerais em 
fa i xa 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. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES23368-8 ROBERTO CAMPOS 
****** *** PARECER ********* 

PDS 

PÁG: 0350 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

Respeitosamente, não concordamos com os argumentos expan
didos , no caso, pelo ilustre Autor da Emenda. 

Pela rejeição. 

ES23369- 6 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PA RECE R ********* 

Aprovado parcialmente nos termos do artigo 192 do 2o. Subs
tit uti vo . 

ES23370-0 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

Entendemos que todas as atividade previstas no art. 232 
devam ser exclusi vamente efetuadas por empresas nac ionais pa
ra atender aos objetivo de defender o interesse e o controle 
do País sobre tais atividades , por suas características espe
c í ficas . Por essa razão somos pela rejeição da emenda. 

Pela rejeição . 

ES23371-8 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ****** *** 

A latitude dos elementos que compõem o un iverso das ati
vidades rela t as a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, . ~a~es 
raros, gás na t ural, e a seus der i vados , bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados , requer que ao monopólio destas dê 
trat amento constitucional que consulte amplamente o interesse 
nac ional, sem, contudo , feri r os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades. 

Pela rejeição. 

ES23372-6 HOMERO SANTOS PFL 
******* ** PARECER ********* 

Pe1a rejeição , por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator . 

ES23373-4 MICHEL TEMER PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão dos parágrafos 4o . e 5o . , do 
art. 9o., do Subs t i t utivo , por en t ender que o primeiro acaba
rá por resultar em submissão do empregado ao empregador e o 
segundo estabelece odioso privilégio para o sindicato reco
nhecido pelo Poder Público . 

Se com a norma o empregado ainda ficar submetido ao . pa
trão , o ficará muito mais sem ela. 

Quanto ao mencionado parágrafo 5o . , é preciso decidir 
a priori que um dos sindicatos pluralistas será o represen
tante da categoria , por exemplo, na celebração de acordos ou 
convenções co l etivas de traba l ho, do contrário haveria con
flito de representação. 

Pela reje i ção . 

ES23374-2 MICHEL TEMER PMDB 
********* PARECER ********* 

As sugestões ora estão prejudicadas, pois já constam do 
Projeto , ora pertencem ao universo da lei ordinária . 

Pela rejeição . 

ES23375- 1 MICHEL TEMER PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta da Emenda é a da consagração da unidáde s i ndi
cal, ao passo que optamos pe lo plura l ismo, embora mitigado 
por algumas nor mas necessár i as às pecul iaridades de nosso 
s i n~icalismo . 

Somos pela rejeição . 

ES23376-9 MICHEL TEMER 
********* PARECER *** ****** 

Em que pese a opinião do dou t o constituinte, 
pela rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante 
sição adotada pela Com i ssão de Sistematização . 

PMDB 

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

Pela rejeição. 

ES23378- 5 MICHEL TEMER PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23379-3 MICHEL TEMER PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23380-7 MICHEL TEMER 
********* PARECER ********* 

A emenda repete antiga d i sposição que já consta 
gente Constituição e que proíbe a criação, majoração 
são de benefício previdenciário sem a correspondente 
custeio . 

PMDB 

da v i 
e exten
fonte de 

A nosso ver, essa dispos i ção, da forma como se acha re
digida , é inócua, vez que, desde longa data, não vem conse
guindo alcançar os objetivos por ela colimados . 

Pela rejeição . 

ES23381-5 MICHEL TEMER 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•. 

ES23382-3 MICHEL TEMER PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23383-1 ALAIR FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Entende Relator haver acatado a presente Emenda , no seu 
mérito, ao adotar redação genérica, onde remete à Lei a regu
lamentação da matéria. 

Optou , também , por disciplinar, nas Disposições Transitó
rias- Art . 67 do Subst i tutivo- os aspectos de prazos , ob
jetos de polêmica . 

Com tal medida, ficam atendidas , ao mesmo tempo , as emen
das supress i vas e aquelas de ca r á t er mod i ficativo - ainda que 
parcialmente. 

ES23384-0 ALA I R FERREIRA PFL 
***** **** PARECER **** ***** 

A emenda visa a tornar o alistamento e o voto faculta 
tivo ou voluntário. 

Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico . 
A obr i gator i edade do voto advém da t eor i a do eleitorado-fun -
ção . É, portanto, uma obrigação jurídica. 

Não concordamos com os argumentos de que violenta a 
liberdade e a consc i ência do eleitor. Pelo contrário, o cida
dão vota no candidato de sua preferência , podendo, também , vo 
tar em branco. 

O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, 
comprometendo a representatividade polít i ca e populardos 
eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituin
do-se em fator de corrupção eleitoral . 

Sendo o voto obrigatório, é obvio que o alistamento 
também deverá ser obrigatório. 
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No entanto, somos pelo alistamento e voto facultati -
vos apenas para os analfabetos e os maiores de setenta anos 

Pela rejeição . 

ES23385-8 ALAIR FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão do inciso XV do artigo 77, 
que prevê como competência do Congresso Nacional, o exame das 
concessões e renovação de concessões de emissoras de rádio e 
televisão. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES23386-6 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição . 

ES23387-4 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A inclusa Emenda propÕe inserção de parágrafo 
atribua ao Senado estabelecer, por dois terços de 
Membros, as alíquotas aplicáveis ao imposto único 
minerais, combustíveis e lubrificantes, proposto em 
Emenda para os Estados. 

que 
seus 

sobre 
outra 

Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização 
continua suprimindo os impostos únicos federais e 
transferindo os bens submetidos à sua tributação para 
a incidência do ICMS. 

Pela rejeição. 

ES23388-2 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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 supressão resulta da proposta de passar 
aos Estados os impostos únicos sobre minerais, lubrificantes, 
combustíveis e energia elétrica. 
70 outros constituintes pleitearam a eliminação da imunidade 
por ferir a autonomia federativa e prejudicar os Estados pro
dutores. Nova versão do Projeto de Constituição não contempla 
os impostos únicos e reitera a imunidade de que trata o dis
positivo. · 

ES23389-1 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A presente emenda quer explicitar ã incidência do ICMS · 
sobre as operações que destinem a outros Estados petróleo, 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elé
trica, invertendo a não-incidência pretendida no Projeto de 
Constituição (art. 209, 8 . , II-b). 

Justifica que é mister ampliar a receita tributária dos 
Estados e que nada mais justo do que transferir para os co
fres estaduais os tributos, em forma de ressarcimento com os 
ônus e as perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde se 
instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras. 

Nova versão do Projeto, todavia, repete o texto anterior, 
contrária à pretensão da emenda. 
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A Emenda da Ilustre Constituinte foi aproveitada nos ter
mos dos parágrafos 2o. e 3o. do nov Subst i tutivo . 

Aprovada parc ialmente . 

ES23391-2 JOSÉ ELIAS MOREIRA PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende excluir do parágrafo 5o. 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. 

ES23392-1 RODRIGUES PALMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao 9o. do Art. 6o . para torná-lo mais preciso. 
A proposta esbarra no fato de que o anonimato não é tole

rado nas sociedades modernas . O refor ço à questão da proibi
ção de discriminação completa o dispositivo. 

Pela rejeição. 

ES23393-9 RODRIGUES PALMA PMDB 
********* PARECER ******** * 

Entende Relator haver acatado a presente Emenda , no seu 
mérito, ao adotar redação genérica, onde remete à Lei a regu
lamentação da matéria. 

Optou, também, por disciplinar , nas Disposições Transitó
rias- Art. 67 do Substitutivo- os aspectos de prazos, ob
jetos de polêm i ca. 

Com tal medida, ficam atendidas, ao mesmo tempo, as emen
das supressivas e aquelas de caráter mod ifi cativo - ainda que 
parcialmente . 

ES23394-7 PEDRO CANEDO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda demonstra a louvável preocupação do seu ilustre 
autor com a efetiva democratização do aparelho burocrático da 
Administração Pública, questão que não deixou de receber a 
adequada atenção do Relator , como julgamos ter tornado paten
te em diversos dispositivos ' incorporados ao texto do Substi
tutivo. Veja-se, por exemplo, no caso do Sistema de Segurida
de Soc i al , o preceito relativo ao "caráter democrát i co e des
central ização da gestão adm i nistrativa" , formulado como um 
dos princípios basilares de organização do Sistema. 

Pela aprovação parcial. 

ES23395-5 PEDRO CANEDO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23396-3 PEDRO CANEDO PFL 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitu-
tivo, embora a redação, como está proposta, não seja in-
cluída. 

Pela aprovação parcial. 

ES23397-1 PEDRO CANEDO PFL 
********* 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. 
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O tratamento diferenciado a ser dispensado às 
microempresas e às de pequeno porte não foi omitido no 
Substitutivo , mas deslocado para o Título "Da Ordem Econômica 
e Social", art. 244. O deslocamento do dispositivo se deu 
face à necessidade de se oferecer à microempresa, e à de 
pequeno porte, um amparo mais amplo do que a simples 
imunidade tributária, nos termos a serem definidos em lei 
complementar . 

Pela aprovação parcial. 

ES23399-8 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Tí 
tulo X, o qual prevê a criação de novos Estados. 

Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo 
que vamos oferecer , pelo acolhimento de Emendas apresentadas 
para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela. 

E$23400-5 MAURÍCIO CAMPOS PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

ES23401-3 MAURÍCIO CAMPOS PFL 
********* PARECER ********* 

Não vemos o conflito apontado na "Justificação" de vez 
que, embora caiba à Previdência Social a prestação de servi
ço, incumbe ao empregador o pagamento do seguro. 

E$23402-1 MAURÍCIO CAMPOS PFL 
********* PARECER ********* 

O acordo coletivo é realizado entre a empresa e seus em
pregados. Não há necessidade, assim, de sua menção no texto, 
vez que se trata de uma forma livre e soberana de contrato , 
embora coletivo , já amparado pelo Projeto. 

Pela rejeição. 

ES23403-0 MAURÍCIO CAMPOS PFL 
********* PARECER ********* 

O inciso XV do artigo 7o. objetiva assegurar ao traba
lhador o direito às férias remuneradas integralmente . Este é 

·a princípio que se deseja estabelecer através da presente 
norma constitucional. Objetiva-se , assim, dar plena garantia 
ao empregado que o seu salário não será prejudicado por oca
sião das férias. É evidente que, quanto a outros aspectos 
acessórios , como por exemplo, o período de concessão , devem 
ser deixados para a legislação ordinária e acordos entre a 
classe patronal e a dos trabalhadores. 

ES23404-8 MAURÍCIO CAMPOS PFL 
********* PARECER ********* 

A proteção legal do salário se constitue num princ1p1o 
universalmente instituído , no sentido não somente de garantir 
um direito que representa o alicerce da manutenção do traba
lhador e de sua família, mas também, de resguardá-la contra 
os riscos de sua retenção por parte de certas empresas que 
dela se beneficiam. Tal procedimento, além de ser irregular, 
acarreta sérios transtornos no sustento do trabalhador, in
clusive em aumento de suas despesas, face a incidência de ju
ros de débitos contraídos através de empréstimos. 
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A nosso ver, não se verifica , propriamente, uma retenção 
de salário nos casos de danos causados ao patrimônio do em
pregador e nem na concessão de emprést i mos ; nessas situações , 
o que ocorre, é apenas uma rotina de desconto em folha do 
salário do empregado. No caso de morte do empregado e tendo 
ele credores na praça, não cabe ao empregador a qualquer tí 
tulo, reter o seu salário , ficando o encargo de lidar com os 
credores à viúva do empregado. O empregador , em nenhuma hi 
pótese , tem o direito de dispor do salário do empregado após 
o trabalho já realizado. 

Ass i m, opinamos pela reje i ção da presente emenda. 

ES23405-6 MAURÍCIO CAMPOS PFL 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho in i nterrupto, decorre , naturalmente , da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso. A não i nterrupção traz como conse
quênc i a a redução compensatór i a da jornada total . 

Consideramos ser necessário assegurar esse direito do tra
ba l hador no texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES23406-4 ANTÔNIO PEROSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à 
compatibilização do dispositivo emendado com normas fixadas 
no mesmo texto const i tucional . 

ES23407- 2 MÁRCIO BRAGA PMDB 
********* PARECER ********* 

O dispositivo alvo da Emenda , tal como se encontra no 
Subst i tutivo , já contém , em nosso entender, mecanismo sufici
en t emente efi caz para assegurar ao Poder Jud i ciár io a neces
sária autonomia financeira. 

Pela rejeição. 

ES23408-1 MÁRCIO BRAGA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Realmente, a promoção por antiguidade constitui um di
reito que somente em casos excepc ionais deve ter admitida a 
sua recusa. 

O sugerido "quorum" de dois t erços , portanto, significa 
substancial 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 . 

ES23409-9 MÁRCIO BRAGA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A Comissão de Sistemat i zação adotou or i entação que não 
pode conviver com os princípios seguidos pela emenda. 

Pela reje i ção. 

ES23410-2 MÁRCIO BRAGA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Em que pese a opinião do douto Constituinte, op i no pela 
reje i ção da Emenda , por entendê- la confl i tante com o entendi
mento da Comissão de Sistemat i zação. 

ES234 11-1 MÁRCIO BRAGA PMD8 
********* PARECER ********* 

Acolho as ponderações do i lustre autor , nos termos da 
nova redação dada ao Subst i tutivo. 

Pela aprovação, nos termos do Substi t utivo . 

ES23412-9 MÁRCIO BRAGA PMDB 
********* PARECER ********* 

Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda , 
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PMDB 

tendo em vista os elevados subsídios recebidos, recebeu tra
tamento adequado no novo Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES23413- 7 MÁRCIO BRAGA 
********* PARECER ********* 

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

PMDB 

ES23414-5 MÁRCIO BRAGA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea •a• do 
parágrafo 1o. do ar t. 150 . 

Acolho a propos i ção para o fim de suprimir do texto o 
vocábulo "Federais" , inserido equivocadamente após a expres
são "Tribunais de Justiça• . 

ES23415-3 MÁRCIO BRAGA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

Insurge-se o nobre Constitu i nte contra a técnica leg i s
lativa seguida. 

Entretanto, não altera a redação suger i da o conteúdo dos 
princípios e normas referente ao Ministério Público . 

Pela rejeição . 

ES23416-1 MÁRCIO BRAGA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, apenas de redação , realiza incontestável apri
moramento do texto. 

Pela aprovação . 

ES234 17-0 MÁRCIO BRAGA PMDB 
********* PARECER ********* 

Inegável a pertinência da Emenda , que se encontra las 
treada, ademais, em razões inafastáve i s. 

Pela aprovação . 

ES23418-8 MÁRCIO BRAGA PMDB 
********* PARECER ********* 

Por conter elementos que se ajustam à orientação da Co-
missão de Sistematização, aprovamos a emenda, na forma do 
Substitutivo . 

ES23419-6 MÁRCIO BRAGA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda. 
Pela aprovação. 

ES23420-0 MÁRCIO BRAGA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES23421-B MÁRCIO BRAGA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende reincor porar ao Substitutivo 
dispositivo que trata de direitos e vantagens dos funcioná
rios públicos adm i tidos até 23 de janeiro de 1967 . 

Trata-se de medida que visa a previlegiar situações defi
nitivamente constituídas , não se podendo fazer retroag ir a 
legis l ação anterior à própria Constituição vigente . 

Pela rejeição. 

ES23422- 6 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda acrescenta ao texto do Substitutivo do Relator , 
disposição normativa, visando ao seu aperfeiçoamento. 
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PMDB 

Porém, não refletindo o consenso havido na Comissão de 
Sistematização, a Emenda deve ser rejeitada. 

ES23423-4 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa eliminar o recesso, do mês de julho, do 
Congresso Nacional . Deve ser rejeitada , porquanto já se en
contra arraigada entre nós tal paralisação. 

ES23424-2 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a inclusão de um conjunto de normas no 
Capjtulo VIII ("Dos Índios"), do Titulo VIII . Tal conjunto 
contempla, com orientação diversa, a matéria enfocada no 
artigo 303 e seus parágrafos. 

A nosso ver, o objeto das preocupações alinhadas na 
Justificação da Emenda não se efetivará , uma vez que é 
suficientemente precisa a definição de "terras de posse 
imemorial onde se acham permanentemente localizados os 
índios". Dessa forma, somos de opinião que a matéria está 
cons i derada adequadamente nos dispositivos do texto original , 
motivo por que decidimo-nos por sua permanência. 

Pela refeição. 

ES23425-1 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

O item X, XI e XII da emenda já estão atendidos pelo 
Projeto de Constituição. 

Não parece adequado ou mesmo necessário colocar a 
"igualdade de oportunidades" como principio da ordem econômi
ca. 

Pode-se falar em igualdade dos cidadãos perante as . leis . 
Todavia, na esfera econômica, em uma sociedade baseada na 
propriedade privada, pode-se falar em liberdade de iniciati
va, mas não há como assegurar , em termos constitucionais , o 
cumprimento do principio de "igualdade de oportun i dades". 

Pela rejeição. 

ES23426-9 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indeniza
ção, o modo de emissão dos títulos, ou sua utilização no caso 
de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do 
Projeto . São elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1 , ES31194-8, 
ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9, ES22413-1, ES28989-6, 
ES27299-8 , ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, E$31424-6 , 
ES34942-2, ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1 , ES23300-9, 
ES29705-8, e ES22182-5 . 

Pela rejeição. 
-------------------------------------------------------------------------------

ES23427-7 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão dos incisos VII e IX do ar
tigo 7o. que dispõem, respectivamente, sobre a gratificação 
natalina e a participação nos lucros. A inclusão desses dois 
preceitos resulta da aprovação de centenas de Emendas em toda 
s as fases da tramitação do Projeto, além da manifestação ma
joritária dos Constituintes no sentido de que sejam assegura
dos, constitucionalmente, aqueles dirêitos . 

ES23428-5 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

ES23429-3 

O objeto da emenda não possui natureza const it ucional. 
Pela rejeição. 

ANTONIO UENO PFL 
** ~ ****** PARECER ********* 

A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis, não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossível, tecnicamente, o seu aproveitamento . 
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ES23429-3 ANTONIO UENO 

Pela rejeição . 

ES23430-7 ANTONIO UENO 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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O objetivo da Emenda está assegurado em dispos i tivos cons
tantes do texto do Projeto de Constituições (Substitutivo); 
quanto a forma dada , preferimos a redação incluída no Substi
tutivo. 

Pela rejeição . 

ES23431-5 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda incluir dispositivo no Capítulo do Sistema 
Tributário Nacional, pelo qual se estabelece a instituição de 
tratamento diferenciado para as microempresas, especialmente 
em relação as suas obrigações tributárias. 

Com base em numerosas emendas apresentadas ao Projeto de 
Constituição, incluímos, no Capítulo I do Título VIII , dispo
sitivo que estabelece tratamento jurídico diferenciado para 
as pequenas empresas e as de pequeno porte, em relação as 
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciá
rias e creditícias. 

Nota-se, portanto, que os objetivos da presente Emenda 
guardam consonância com o dispositivo acima referido, razão 
pela qual nos manifestamos pela sua aprovação, nos termos do 
Substitutivo . 

ES23432-3 AÉCIO DE BORBA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos da justificação da Emenda. 
Pela aprovação. 

ES23433-1 AÉCIO DE BORBA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES23434-0 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o dispositivo que o 
Autor da Emenda deseja alterar foi suprimido do texto do 
Substitutivo do Relator. 

ES23435-8 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda, ao lado de outras, quer que a imunidade 
prometida, em relação ao ICMS, "sobre o transporte urbano de 
passageiros, nas áreas metropolitanas e micro-regiões• seja 
alterada para "sobre o transporte urbano e metropolitano de 
passageiros" (art. 209, ao ., li, c). 

Justifica que a isenção visa a beneficiar os usuários dos 
transport~s urbanos e por isso não tem sentido a restrição de 
que só seriam beneficiadas as regiões metropolitanas e micro
-regiões, deixando de fora Brasília, Vitória, Florianópolis , 
Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Joinville, Londrina,Cam
pinas e tantas outras importantes cidades; que a explicitação 
ao transporte metropolitano é inclusa a fim de evitar dúvidas 
sobre a interpretação; que o problema dos transportes urbanos 
é nacional e diz respeito a todas as comunidades de trabalha
dores . 

Por conseguinte , a emenda pretende ampliar a imunidade, no 
sentido de alcançar qualquer transporte urbano de passageiros 

Entretanto, a Comissão de Sistematização optou por acolher 
emendas supressivas, porquanto a não-incidência configuraria 
privilég io às empresas de transporte e até ao transporte eli
tista. 
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PMDB 

Pela reje ição , tendo em vista que o objetivo da Emenda 
já se encontra parcialmente atendido no artigo 32 do Substi
tutivo . 

ES23437-4 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por ser desnecessária a alteração ofere
cida. 

ES23438-2 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A garant i a da proteção legal do salário , bem como , a ca
racterização como crime a sua retenção dolosa, é, a nosso 
ve r, de todo necessário constar do texto cons t i t uc ional , uma 
vez que já se constitue num princ í pio un i versalmente insti 
tuído , no sentido não somente de preservar um direito que re
presenta o alicerce da manutenção do trabalhador e de sua fa
mília, mas , também, de resguardá-la contra os riscos daquela 
retenção por parte de certas empresas que dela se benefi
ciam , a título de auferirem luc ros . 

Assim, opinamos pela rejeição da presente emenda. 

ES23439- 1 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Os princípios do ordenamnto espac i al do país, devem, ne
cessáriamente, contemplar, na definição da Política Naciona l 
Urbana , o transporte coletivo urbano, por ser o mesmo um com
ponente significativo da atividade produtiva. Porém, por se 
tratar de matér i a que deve objetivament e refletir efet ivamen
te a realidade urbana regional, deve o assunto ser objeto de 
Lei Ordinária. 

Pela re j eição. 

ES23440-4 DENISAR ARNEIRO 
********* PARECER ********* 

Dez anos é muito tempo para a hipótese . 
Pela rejeição. 

ES23441-2 DENISAR ARNEIRO 
********* PARECER ***** **** 

PMDB 

PMDB 

A emenda coincide , em vários pontos com o que o substi
tutivo dispõe sobre o direito de greve. 

Mas acrescenta referência que é própria da lei ordinária 
Pela aprovação , nos termos do Susbstitutivo. 

ES23442-1 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Entendemos, em consonância com diversas Emendas aprova
das, que deve ser assegurado ao trabalhador doméstico o di
reito ao aviso-prévio, nos termos da lei. 

ES23443-9 DENISAR ARNEIRO PMDB 
**** ***** PARECER ***** *** * 

A Emenda objetiva r egular matéria de natureza infracons
tituciaonal. 

Pela rejeição. 

ES23444-7 DENISAR ARNEIRO PMDB 
**** ***** PARECER ****** *** 

A norma do parágrafo 5o., do art . 9o . , do Substitutivo é 
necessária , apesar da adoção do princípio do pluralismo sin
dical, a fim de dirimir os conflitos de representaç3o na ce
lebração de convenções coletivas, quando mais de um sindicato 
pretender representar a mesma categoria em um único territór
r i o. 

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

Somos pela rejeição. 
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ES23445-5 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ******** * 

A inclusão da palavra "vencimento" prende-se ao fato de 
que , no cap í tulo que dispõe sobre os servidores públicos , há 
a remissão aos direitos assegurados no título II . A preocupa
ção com o problema dos altos vencimentos de alguns servidores 
é j usti f icável , mas, isso é questão incidental que deve ser 
resolvida administrativamente. 

ES23446-3 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Caberá ao l eg i slador , r egulamentando o disposto no inci
so I do art i go 7o ., configu rar as hipóteses de "proteção con
tra a despedida 1moti vada" , entre as quais, obviamente , não 
está excluída a fórmula tradicional da indenização pecuniá
r i a. Preferimos , por isso, manter o dispos i tivo tal como es t á 
no Substitutivo , que dá maior flexibilidade e autonomia à lei 
ordinária. 

ES23447-1 DENISAR ARNEIRO PMDB 
****** *** PARECER **** ***** 

·A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, confl ita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES23448-0 DENISAR ARNEIRO 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo opta pelo princ1p1o do 
gratuito, devendo a obrigatoriedade e 
estender-se progressivamente . 

P.ela rejeição . 

ES23449-8 DENISAR ARNEIRO 
***** **** PARECER **** ***** 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
i ncorporado ao subst i.tut ivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES23450-1 DENISAR ARNEIRO 
******** * PARECER *** *** *** 

PMDB 

ensino público 
a gratuidade 

PMDB 

já foi 

PMDB 

O conteúdo da 
ao substitutivo, observadas as 
281 . 

Emenda já está incorporado 
res t rições contidas no Artigo 

Pela aprovação parcial . 

ES23451-0 DENISAR ARNEIRO 
***** **** PARECER ******* ** 

O conteúdo da emenda, em sua essência , 
i ncorporado ao substitutivo . 

Pela aprovação parcial . 

ES23452 - 8 DENISAR ARNEIRO 
******** * PARECER ***** ** ** 

PMDB 

já foi 

PMDB 

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

A proposição, além de conter i mportante princípio de na
tureza democrática, pode contribu i r para o atendimento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qual i dade do ensino . 

Pela aprovação. 

ES23453-6 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A r essalva pretendida no parágrafo único contraria , de 
forma diametralmente oposta, a regra con t ida no "caput " - o 
que , se no mérito diverge da opção política adotada para o 
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ES23453-6 DENISAR ARNEIRO 

modelo educacional brasileiro, na técnica não é menos 
mendável . 

Pe l a rejeição. 

ES23454-4 VILSON SOUZA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

r eco-

PMDB 

A emenda do nobre Constituinte modifica a redação do 
item li do 3o. do art . 220, incluindo, no final do item li , 
dispositivo em que os investimentos das empresas estatais, 
quando da Tramitação do Projeto de lei orçamentaria , venha 
acompanhado do demonstrat i vo especificando i nd i vidualment e 
as relações com o Tesouro Nacional, subs ídios conced i dos e 
finalidades , a parte de Capital e receita de dividendos. 

Compartilhamos da preocupação do eminente Au t or da 
emenda. Contudo entendemos que a ma t éria deva ser objeto de 
legislação infraconstitucional. 

Pela rejeição . 

ES23455-2 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Policia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do t rânsito nas rodoviárias federa i s , da i 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição. 

ES23456-1 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Propõe alteração na redação do parágrafo 27 do art i go 
6o ., para elencar ·f a t os típicos sujeitos a apenação com pri
são perpétua ou pena de morte. Tais penas, em primeiro lugar , 
chocam-se com a tradição constitucional e legal brasileira. 
Em segundo lugar , tem demonstrado a experiência de vários pa
íses que não há relação direta entre a aplicação de penas má
ximas e a redução da violência e criminalidade . 

Pela rejeição . 

ES23457-9 ELIEL RODRIGUES PMDB 
***** *** * PARECER ********* 

Pret ende a Emenda a inclusão da Polic i a Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública . 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodov i árias federais , dai 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Públ i ca. 

Pela rejeição. 

ES23458-7 ELIEL RODRIGUES PMDB 
******* ** PARECER ** ******* 

A supressão do item III do art. 210 do Substitutivo ao 
Projeto de Cons ti tuição não se ajus t a ao entendimento predo
minante na Comissão de Sistematização . Todavia , há acordo em 
restringir o âmbito da base do imposto de Venda a Varejo. 

Pela aprovação parcial . 

ES23459-5 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23460-9 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 
52 Constitu i ntes , quer em impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de inst i tuir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re-
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sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 1o. do art. 209 do Pro
jeto de Constituição . 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber,da União, 
21,5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil; que o adicio
nal elevará 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 do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a . renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos ~ofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
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deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu-
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adic ional para os in
vestimentos atraídos ; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário , recessivo e de dificulda
des para touos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incent i vará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário , diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

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

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

ES23461 - 7 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* · PARECER ** *** **** 

A emenda propõe a proibição do exercício do direito de 
greve nos serviços e atividades essenciais à comunidade e à 
segurança do país, que exemplifica em seguida. 

O que o substitutivo faz é resguardar os interesses 
prioritários da comunidade,o que consideramos indispensável e 
suficiente. 

A proibição proposta, em face da ampla interpretação do 
que é serviço ou atividade essencial, acabará por significar 
um impedimento ao uso do direito. 

Pela rejeição . 
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A nosso ver o dispos i tivo de que o autor propõe a inclu
são cons tit ui matéria tributária não insers ível. por seu ca
ráter conjuntural e trans itório, no texto constitucional. 

Nosso pa recer , é, em consequência , pela rejeição da 
Emenda. 

ES 23463- 3 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzi r o l i mit e de i dade estabelecido 
pa ra a concessão da aposentador i a por velh i ce dos trabalhado
r es. 

A r espe i to , cumpre assinalar que, indiscutivelmente , a 
médi a de vida do brasi l eiro aumentou consideravelmente nas 
últ i mas décaadas, como se pode comprovar por recentes dados 
fornec i dos pelo IBGE , sobre o assunto . 

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

Pela rejeição. 

ES23464-1 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

O s i stema dee cálculo de benef ício proposto pelo autor 
da emenda promoveria verdadeira sangria nos cofres da Presi
dência Social , principalmente se se leva r em conta que , a
tualmente , há benefícios cujo valor é calculado com base na 
média dos últimos 48 meses de contribuição. 

Pela rejeição . 

ES23465-0 LUIZ VIANA NETO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer vin
culação de parte da receita tributária ou dos recursos or
çamentár ios , seguindo linha diferente do Proj eto, que se ori
entou no sentido de deixa r plenamente livres as receitas que 
a Constituição prevê à disposição das várias unidades gover
namen t ais . 

Se , por um lado , pensamos ser importante que os recursos 
públicos sejam aplicados preponderantemente em áreas e seto
res prioritários , entendemos, por outro lado, que o discipli
namento de vinculações de receitas , a nível constitucional , 
resultaria no comprometimento r í gido de toda receita públ i ca 
somente com aquelas áreas e setores ju lgados prioritários em 
determinado momento e situação , com abstração de estudos e a
nálises objetivas indispensáveis à elaboração das políticas 
públicas. 

-------------------------------------------------------------------------------
ES23466-8 LUIZ VIANA NETO PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Dá nova redação ao 1o . do Artigo 292 o suprime a 2o, sem 
alteração substancial de méri t o . 
Entende o relator que, no cômputo geral das negociações, deva 
manter a presente redação, razão porque decide pelo não aco
lhimento da presente emenda. 

ES23467-6 LUIZ VIANA NETO PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda proposta está sendo incorporada pelo Substitu
tivo, ainda que em articulação distinta do que a sugerida . 

Pela aprovação. 

ES23468-4 LUIZ VIANA NETO PMDB 
********* PARECER ** *** **** 

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



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES23468-4 LUIZ VIANA NETO 

ES23469-2 LUIZ VIANA NETO 
********* PARECER ****** *** 

PÁG: 0365 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

PMDB 

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 . 

ES23470-6 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a retirada da expressão "além de outros" 
poderia dar azo à interpretação estreita de inexistirem ou
tros direitos dos trabalhadores além dos garant i dos na cons
tituição . No entanto o processo de negociação entre emprega
dor e empregados pode redundar no estabelecimento de d i reitos 
outros, cabíveis em s i tuações específicas ou circunstâncias 
novas, por isso, não previstas no Substitutivo . 

ES23471-4 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe assegurar a prev1a indenização em caso 
de desapropriação . A matéria deverá ser tratada por lei, que 
estabelecerá os procedimentos para desapropriação, mediante 
justa indenização, nos termos da redação oferecida pelo Subs
titutivo . Trata-se, a nosso ver, de fixar no texto constitu
cional o direito de propriedade, subordinada ao bem-estar so
cial, remetendo à lei definir as formas de pagamento das in
denizações . 

Pela rejeição. 

ES23472-2 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Busca a emenda suprimir o parágrafo 29 do artigo 6o. ,que 
trata da identificação dos responsáveis pela prisão ou inqui
rição. Trata-se de princípio novo que extingue o anonimato 
dos responsáveis pela prisão ou inquirição do indivíduo. Es
pecialmente em caso de prisão, tem-se ato de tão larga reper
cussão sobre os cidadãos, com a perda de sua liberdade, que 
aquele anonimato não pode subsistir. 

Pela rejeição. 

ES23473-1 RICARDO IZAR 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 . 

ES23474-9 RICARDO IZAR PFL 
******** * PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 19 do artigo 
6o . do Substitutivo, que reconhece direitos aos presos. 

Falar em dever para o preso, parece contraproducente e 
inócuo. 

Pela rejeição. 

ES23475-7 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao parágrafo 1o. do art. 
6o. do Substitutivo. 

Concordamos com a proposta, mas para retirar, também, as 
expressões "Constituição" e "Estado" . 

Pela aprovação na forma do Substitutivo . 

ES23476-5 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas 
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que apenas fazem a junção do art . 2o . com o 1o. , e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distrito Federal, só podemos , por absoluta coerência , ser 
pela rejeição desta emenda . 

ES23477-3 RICARDO IZAR 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. 

ES23478-1 RICARDO I ZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende dar nova redação ao 5o . do art . 6o. 
do substitutivo , alterando-lhe o conteúdo . 

Pela própria sistemát i ca adotada para a elaboração do 
substitutivo, não podemos acatar a sugestão oferecida na 
emenda. 

Pela rejeição. 

ES23479-0 RICARDO IZAR PFL 
** ******* PARECER ****** ** * 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 21 do artigo 
6o., renumerando-se os demais parágrafos. 

ES23480-3 

A previsão do Substitutivo é indispensável . 
Pela rejeição . 

RICARDO IZAR 
. ********* PARECER ****** *** 

PFL 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 24 do artigo 
6o. do Substitutivo renumerando-se os demais parágrafos . 

ES23481-1 

A previsão do Substitutivo é indispensável. 
Pela rejeição . 

RICARDO IZAR 
******** * PARECER ** *** **** 

PFL 

Busca-se com a emenda alterar a redação do parágrafo 28 
do artigo 6o .. A supressão da hipótese de prisão civil por en 
r i quecimento ilícito deve ser acolhida, já que da hipótese 
cu i da a legislação ordinária . 

Pela aprovação . 

ES23482-0 RICARDO IZAR PFL 
*** ****** PARECER **** *** ** 

Propõe a supressão de dispositivo do artigo 6o . Um dos 
argumentos consiste em que os parágrafos 40, 41 , 46 e 47 con
teriam preceitos iguais. As distinções são marcantes. Neles 
encontramos o direito ind ividual à informação e à correção e 
atualização de dados, o direito ao recebimento de informações 
verdadeiras, o direito de obter certidões e o direito de pe
tição . Não se justifica a supressão pretendida. 

ES23483-8 RICARDO IZAR PFL 
***** **** PARECER ** ******* 

Emenda ao parágrafo 45 do art . 6o. com o objet i vo de 
assegurar o asilo político. 

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

Pela rejeição. 

ES23484-6 RICARDO IZAR PFL 
** ******* PARECER *** ** ** ** 

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

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

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406- 2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122 - 1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

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

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

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

mente , dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo , chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença • , (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o., do Subs
titutivo, que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas exp·ressões do parágrafo 48 . O Constituinte Roberto 
Cunha faz igua l proposta, de forma a deixar i ntocadas as 

. ressalvas do parágrafo 9o. ; o Constituinte Agripino de Ol i
veira Lima propõe que após a palavra "científica• (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Constituição . O Relator, agradecido pelas sugestões, opta, 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o., harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1, ES23312-2. 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas, as demais, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no . 
ES34632-6 
ES22946-0 

Constituinte 
Adolfo 01 ivei ra 
Jesus Tajra 
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ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902- 7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

RICARDO IZAR 

Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

PFL 

ES23485-4 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Emenda ao 56 do Ar t . 6o . ,· propondo sua supressão . 

PÁG: 0368 
16/ 10/87 
15:52:30 

A matér i a está sendo deslocada para o cap í tulo da ordem 
econômi ca , com outra redação . 

Pela rejeição . . 

ES23486- 2 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Aprovada na forma do Substitutivo . 

ES23487-1 IBSEN PINHEIRO PMDB 
*** ** ** ** PARECER ******* ** 

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

Pela rejeição . 

ES23488-9 JOSÉ CAMARGO PFL 
** **** *** PARECER ** ****** * 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 22 do artigo 
6o . do Substituti vo , ampliando a competência do Tribunal do 
do juri a outros crimes, como a violênc i a sexual , genoc í dio e 
reg i stro . 

ES23489-7 

A extensão da competênc i a do jurí é incab ível . 
Pela rejeição. 

JOSÉ CAMARGO 
********* PARECER ****** *** 

PFL 

A emenda pretende suprimir o art. 60 . do Substitutivo. 
Não concordamos com a proposta, por fugir das diretrizes 

adotadas para a elaboração do referido texto. 
Pela rejeição. 

-------------------------------------------------------------------------------
ES23490-1 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER *** *** *** 

O art. 113 do Substitut ivo trata do mandato do Presiden
te da República . A alteração preconizada pela Emenda, conquan 
to devidamente justificada, constituiu matéria polêmica , ob
jeto ·de estudos e definida adequadamente , de acordo com a o
pinião majoritária dos membros da Comissão de Sistemat i zação. 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo . 

ES23491-9 JOSÉ CAMARGO PFL 
***** **** PARECER ********* 

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

ES23492-7 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos, o di reito de alistar-se eleitores e de votar. 

Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adqui
riu a maturidade necessária para o exercício do voto, apesar 
da moderni zação dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação. 

Pela rejeição. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 
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********* PARECER ********* 

PFL 

PÁG: 0369 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

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

ES23494-3 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES23495- 1 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

ES23496-0 JOSÉ CAMARGO PFL 
****** ** * PARECER ***** **** 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
tência de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais : o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Estado. Nessas e em outras circunstâncias procu
ramos atender, em parte, às finalidades perseguidas pela pro
posição. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES23497-8 JOSÉ CAMARGO PFL 
** ***** ** PARECER ******** * 

Muito embora o regime de gratuidade doméstica do menor 
de quatorze anos, nem sempre se caracterize como uma explora
ção de trabalho, dada a oportunidade de ajuda da família hos
pedeira a menores necessitados, que, em troca , recebem ali -
mentação, moradia, amparo à saúde e educação, o que se evi 
dencia é que , de qualquer forma, se verifica um tipo de tra
balho que deve ser pago, a fim de se evitar que se consuma 
uma prática que venha ser lesiva ao menor. 

Assim , somos pela rejeição da Emenda . 

ES23498-6 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER *** ****** 

Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES23499-4 JOSÉ CAMARGO PFL 
** **** ** * PARECER **** ** ** * 

Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas 
que apenas fazem a junção do art . 2o. com o 1o . , e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distrito Federal, só podemos, por absoluta coerência, ser 
pela rejeição desta emenda . 

ES23500-1 JOSÉ CAMARGO PFL 
****** *** PARECER ** ******* 

Esta Emenda objetiva alterar a redação do 2o. do art. 
207 do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) es
tabelecendo que o imposto de renda não incidirá sobre os pro
ventos e pensões e sobre remunerações até 30 salários- mínimos 
mensais. 

Evidentemente, trata-se de matéria que deve constar em 
legislação infraconstitucional . 
Pela rejeição . 

ES23501-0 JOSÉ CAMARGO PFL 
******* ** PARECER ******** * 

A Emenda propõe nova redação ao artigo 6o. do Substitu
tivo, reduzindo a maioridade civil para os dezoito anos e a 
penal para os dezesseis anos. 

A proposta atenta contra as concepções biológicas e so
ciológicas modernas . 

Pela rejeição. 
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ES23502- 8 JOSÉ CAMARGO 
**** ***** PARECER ********* 

PFL 

PÁG : 0370 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

Propõe o autor alteração da redação do parágrafo 26 do 
artigo 6o . . A redação proposta não aperfeiçoa o Projeto . 

Pela rejeição. 

ES23503-6 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o assunto da Emenda do nobre Constituinte 
deva ser objeto da Leg i slação Ordinária . 

Pela rejeição . 

ES23504- 4 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda permite a ree leição dos ocupant es de cargos 
el etivos executivos . 

O inst i tuto da ree leição não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapta à real i dade político-eleitoral do 
País. 

Pela rejeição . 

ES23505-2 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelec i do 
pa r a a concessão da aposentadoria por velh ice dos trabalhado
res . 

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

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

Pela rejeição. 

ES23506-1 CLÁUDIO ÁVILA PFL 
******* ** PARECER ********* 

O conteúdo da 
ao subst i tutivo, observadas 
281 . 

Emenda já está incorporado 
as restrições contidas no Artigo 

Pela aprovação parcial . 

ES23507- 9 CLÁUDIO ÁVILA PFL 
** ******* . PARECER ********* 

Pela aprovação da Emenda, nos termos da justificação do 
Autor . 

Pela aprovação. 

ES23508-7 CLÁUDIO ÁVILA PFL 
*** *** *** PARECER ****** *** 

A Emenda propõe a supressão do 4o. do art i go 279 , tra
tando- se de matéria redundante e objeto da l egislação infra- · 
constituc ional. 

Aprovada nos termos do Substitutivo . 

ES23509-5 CLÁUDIO ÁVILA PFL 
*** ****** PARECER ********* 

De acordo com a perspectiva adotada pelo Relator, o teor 
da Emenda não se compadece com o escopo do projeto de Seguri
dade Social. 

Pela rejeição. 

ES23510-9 CLÁUDIO ÁVILA 
********* PARECER ****** *** 

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

Pela aprovação parcia l. 

ES23511 -í CLÁUDIO ÁVILA 
****** *** PARECER ** **** *** 

PFL 

j á foi 

PFL 

A emenda visa dar nova redação ao art. 281 , permitindo 
que os recursos sejam repassados às escolas técnicas, confes -
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ES23511-7 CLÁUDIO ÁVILA 

sionais, filantrópicas e comunitár i as. 

PFL 

PÁG: 0371 
16/10/ 87 
15:52:30 

Visto que tal sol i citação já está contemplada no referido 
artigo, opinamos pela prejudicialidade das emendas abaixo re
lac i onadas . 

ES23512-5 CLÁUDIO ÁVILA 
********* PARECER ********* 

Aprovada nos termos do Substitutivo . 
Pela aprovação . 

ES23513-3 CLÁUDIO ÁVILA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

O relator optou pela manutenção do texto do substitutivo 
por entendê-lo mais abrangente . 

Pela rejeição . 
-----------------------------------------------------------------------L-------

ES23514-1 NILSON GIBSON 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. 

ES23515-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda busca alterar a redação do art. 192, que precei
tua a destinação das Forças Armadas. 

Após cuidadoso exame, oferecemos um texto que nos parece 
mais adequado , pois vincula a intervenção das Forças Armadas 
à provocação dos Poderes da República. 

Pela rejeição. 

ES23516- 8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende supr1m1r os três pr i meiros 
artigos das Di sposições Transitórias, os qua i s disc i plinam a 
concessão de anistia e a comissão dos atos prat i cado durante 
o regime de exceção , repectivamente. 

A an i stia constitui anseio de grande número de brasilei
ros atingidos por atos do regime autoritário . 

É hora de se corr i gir situações geradas que implicaram 
graves prejuízos para tantos brasileiros. Quanto à supressão 
do art. 3o. , com ela concordamos . 
Aprovação parcial 

ES23517-6 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23518-4 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de 
forma diametralmente oposta, a regra cont i da no "caput" - o 
que , se no mérito diverge da opção política adotada para o 
modelo educacional brasile i ro, na técnica não é menos reco
mendável. 

Pe l a rejeição . 

ES23519-2 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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ES23520-6 FLAVIO PALMIER DA VEIGA 
********* PARECER *** *** *** 

PÁG : 0372 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

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

já foi 

Pela aprovação parcial . 

ES23521-4 FLAVIO PALMI ER DA VEIGA 
********* PARECER ***** ** ** 

O Subst itutivo opt a pelo pr i ncípio 
gratu i to , devendo a obrigat or iedade 
es t ender-se progress i vamente . 

Pela rejeição . 

ES23522 - 2 FLAVIO PALMIER DA VEIGA 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda Ja 
ao subst it ut ivo, observadas as restrições 
281. 

Pela aprovação parc i al . 

ES23523-1 FLAVIO PALMIER DA VEIGA 
********* PARECER ** ***** ** 

PMDB 

do ensino público 
e a gratu idade 

PMDB 

está incorporado 
contidas no Artigo 

PMDB 

A Emenda sob apreciação consagra o princ1p1o da liberda
de de ens i no , salvo para f ins de autori zação, reconhecimento 
e credenciamento de cu r sos, assim como para cump r imento da 
leg i slação sobre diretrizes e bases da educação nacional. 

A proposição, além de conter importante princ í pio de na
tureza democrática , pode contribuir para o atend i mento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qualidade do ensino. 

Pela aprovação. 

ES23524-9 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER **** ** *** 

Segundo a tradição histórica , a autonomia é um atr ibuto 
das universidades e não ~as instituições i soladas . 

Pela rejeição . 

ES23525-7 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

A institucionalização do s i stema de bolsas de estudo, 
como forma de canalização de recursos públ i cos ao custeio do 
ensino pago nas escolas particulares, contraria, de forma 
diametralmente oposta, a opção política adotada para o modelo 
educacional brasileiro no texto proposto para nova carta . 

Pela rejeição . 

ES23526-5 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades contraria tendência crescente 
dos Senhores Constituintes , manifestanda desde o início dos 
t r abalhos das Subcom i ssões e das Com i ssões Temáticas , além 
de comprometer as metas de se reforçarem as finanças dos 
Estados e dos Municípios e de se reduzir o "defícit" público . 

Pela rejeição. 

ES23527-3 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Propõe o Autor alteração em três frentes : assegurando às 
organizações de trabalhadores participações nas dec i sões re
lat i vas a transformações tecnológ i cas; assegurando proteção 
ao me io-ambiente; a remessa das decisões concernentes às me
lhorias tecnológicas à sociedade, preservando-se, ainda, os 
direitos das nações i ndígenas . As normas que pretende o Au
tor ver incluídas na Carta de Di reito com e l a não se coadu
nam. Dizem respeito , na verdade , a conguistas que foram al
cançadas por meio de lutas na prática diária traba l hista , ou 
que certamente o serão , sem que para isso em nada possa con
tribuir o legislador , a menos que se queira produzir norma 
que, por sua generalidade , não terá eficácia. 
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ES23528-1 BENEDITA DA SILVA 
********* PARECER ** ***** ** 

PT 

PÁG: 0373 
16/10/87 
15:52:30 

A proposta é digna de presença em política cultural a 
ser implementado em todo País . 

Pela rejeição. 

ES23529-0 BENEDITA DA SILVA PT 
********* PARECER ********* 

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

ES23530-3 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada propõe a supressão do princípio re
ferente às restrições a transferências de poupança de regiões 
pobres p~ra regiões ricas. 

Acreditamos que a manutenção do referido princípio atende 
ao objet i vo de reduzir as disparidades regiona i s. Opinamos 
pela rejeição d? Emenda . 

ES23531-1 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a suprimir a alínea "b" do ítem li do art. 
139 e o parágrafo 3. do art . 178 . Mantivemos a alínea "b" do 
art. 139, dentro de uma reformulação global do artigo, bem 
como o parágrafo 3o. do art. 178, ambos com outra numeração. 

Pela rejeição. 

ES23532-0 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se estende, a nosso ver , desneces
sariamente em detalhes que deveriam ser especificados pela 
legislação ordinária . 

Pela rejeição . 

ES23533-8 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada propõe a supressão do 2. do artigo 
255 do Projeto de Constituição. A matéria a ser suprimida 
trata da definição das instituições onde serão depositados e 
aplicados os recursos financeiros relativos a programas regi
onais , no caso, as instituições regionais de crédito. 

Acreditamo.s que essa matéria é digna de figurar no texto 
constitucional, porquanto atende ao objetivo de descentrali
zar o Sistema financeiro público. 

Pela rejeição.... 

ES23534-6 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva restringir a vedação contida no artigo 
219 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização 
aos depósitos e aplicações em instituições finance iras 
privadas . · 

A dispos i ção em exame, a nosso ver, versa sobre matéria 
que estaria melhor def i nida em norma de caráter infraconsti
tucional, motivo porque consideramos mais apropriada a sua 
supressão. 

Pela prejudicialidade . 

ES23535-4 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
****** *** PARECER ********* 

13 emendas apensas , subscritas por 37 Constituint9s, re
ivindicam a supressão da letra "c" do ítem li do parágrafo 8. 
do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual 
confere imunidade do ICMS ao transporte urbano de passagei
ros , nas áreas metropolitanas e micro-regiões . Justificam que 
seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a 
isenção é inadmissível, imoral e prejudicial ao interesse pú
blico , pois o transporte de passageiros é atividade altamente 
lucrativa e monopolizada pela iniciativa privada; que a isen-
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ES23535-4 ANTÔNIO BRITTO 
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PMDB 

ção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, representa um 
rude golpe nas finanças dos Estados e Municípios ; que a imu 
ni dade representa um custo elevado para os Estados e Municí
pios , que têm de arcar com o 6nus 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 6nus políticos ; que não se justifi
ca a preocupação do legislador cons t ituinte 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 . 

ES23536-2 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
****** *** PARECER **** ***** 

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

Pela aprovação parcial. 

ES23537-1 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
·** *** ** ** PARECER ** **** *** 

A Emenda tem por objetivo estabelecer que as contribui
ções indicadas no art . 201, cuja cr i ação seja autorizada pela 
Constituição, não serão cumulativas. 

Não obstante os argumentos apresentados a favor da Emen
da, entendemos que as contribuições, em razão de sua natureza 
e características especiais, bem como das diretrizes e parâ
metros adotados para a formulação do sistema tributário, de
vem observar apenas os princípios da legalidade e da anterio
ridade , das quais decorre o necessário controle para a cria
ção delas. 

É de se observar que o Substitutivo alterou a redação do 
referido art. 201, tornando exclusiva a competência da União 
para instituir as contribuições nele indicadas, e estabele
cendo que essa entidade política as criará como instrumento 
sua atuação nas respectivas áreas . 

Pela rejeição . 

ES23538-9 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
******** * PARECER ** ****** * 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
retirar da Lei de Diretrizes Orçamentárias sua capacidade pa
ra "aprovar alterações na legislação tributária indispensá
veis para obtenção das receitas públicas". Argumenta o autor 
que sendo a lei de diretrizes uma lei ânua , periódica, tran
sitória, não poderia ela aprovar legislação que poderá ter 
caráter permanente, além da estreita elaboração orçamentária 
de um determinado ano. Poder-se-ia também argumentar que a 
lei de diretrizes terá tramitação apenas na Comissão Mista 
enquanto as demais relativas a tributos deverão ter a trami
tação norma l pelas Comissões Técnicas (de Finanças, de Cons
tituição e Justiça , etc.) das duas Casas do Congresso Nacio
nal. Entretanto, a maioria dos Constituintes consultados en
tende que é válido a manutenção da redação original do Proje
to vez que a lei de diretrizes deverá estabelecer os parâme
tros, para a receita e a despesa, em que se baseará a elabo
ração da lei orçamentária. 

ES23539-7 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
**** ** *** PARECER *** ****** 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
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ES23539-7 ANTONIO BRITTO PMDB 

pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a altera
ção proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto , tor
nando-o mais completo, preciso e consistente . 

Assim , somos pela aprovação da Emenda nos termos do 
subst i tutivo. 

ES23540- 1 ANTONIO BRITTO PMDB 
******** * PARECER ********* 

A redação proposta ã alínea "a" do item II , do Art . 203 , 
do Substitutivo , assim como aos 1o. e 2o ., é sem dúvida , 
de elevado padrão técnico . A redação atual, contudo, baseada 
no texto vi gente , atende da mesma forma, ao seu obj etivo, não 
havendo razões que tornem necessár i a a alteração. 

Quanto ã imunidade dos livros , jornais e periódicos, é 
indesejável restringi - la apenas aos livros didát icos, 
periódicos de caráter cultural e jornais , não só porque 
outros livros de literatura , filosofia ou cientí f icos , são 
também importantes , mas também porque a restrição relativa 
aos periódicos poderia ensejar manipulação política . 

Pela rejeição . 

ES23541 - 9 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ******* ** 

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

Justificam os autores das emendas que reintegra-se ao 
texto constitucional o dispositivo, de forma aperfeiçoada; 
que limitando-se a exc l usão do IPI ãs operações que dest i nem 
mercadorias a industrialização ou comerciali zação, 
permitir - se-á uma equa l ização da carga do imposto, a nível do 
consumidor final ; que é absolutamente i ndispensável a 
inclusão do preceito, pois consagra regra hoje vigente e que 
possui efeitos redistributivos em favor dos Estados menos 
industr i alizados; 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 matér i a ser i a regível pelo Código Tributável Nacional . 
Além disso poderia ser sinteti zada . 

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

Pela aprovação . 

ES23542-7 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda inclui o álcool combustível na imunidade 
~retendida para o petróleo, os combustíveis líquidos e gaso
sos dele derivados e a energia elétr i ca, no tocante ao ICMS 
nas operações que destinem os produtos a outros estados . 

Justifica que o álcool combustível deve ter o mesmo tra
tamento que os demais combust íveis. 

Desenas de Constituintes defenderam a supressão da não 
incidência em foco, ao invés de sua extensão , por ferir os 
Estados produtore~ e a autonomia federativa. 

Nova versão do Projeto de Constituição está mantendo a 
imunidade questionada , sem incluir o álcool combustíve l. 

ES23543-5 ÁTILA LIRA PFL 
****** *** PARECER ********* 

Propõe o autor a supressão do 3o. do Art.292, que entende-se 
referir ao 3o . do art . 293 , pe l a justificação. Alega já ex i s
tir o Dentel . 
Compreende o relator que o referido órgão, 
vo, atua sob as ordens de uma elite que 
"coisa pública" entre os seus, e pretende , 
alterar esse estado de coisa, razão porque 
da emenda . 

ligado ao Executi
tem distribuído a 

com o parágrafo 
propõe a rejei ~ão 
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ES23544- 3 JESUS TAJRA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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Objetiva o i l ustre Constitu i nt e alterar o artigo 122, por 
entender vaga e imprec i sa a expr essão "correntes partidárias" 
utilizada pelo Subst it utivo . 

A observção é pert i nente e , por aperfeiçoar sens ivelmente 
o Projeto de Constitu i ção , deve ser acolhida. 

Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES23545- 1 JES US TAJRA PFL 
*****•*** PARECER ********* 

Remissão de d ívida para com a previdência soc i al. 
Matéria típica de lei ordinár i a , podendo, inclusive , ser 

objeto de ato administrativo . 
Pela rejeição. 

ES23546-0 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A emenda trata de vários assuntos como fonte de custeio 
do seguro-desemprego, gestão dos recursos daí decorrente, 

especificação da contribuição das empresas e destinações do 
PIS e PASEP. 

A nosso ver , são questões que devem ser remeti das à le
gislação ordinária. 

Pe l a rejeição. 

ES23547-8 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A Constituição deve assegurar aos dependentes dos traba
lhadores o direito ao salário família . Seu montante, as fai
xas de trabalhadores beneficiados e qualquer outra definição 
operacional são , segundo nosso entendimento , objeto de legis
lação ordinária. 

ES23548-6 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ****** ** * 

A duração diária do trabalho não superior a 8 (oito ) ho-
ras como consta do substitutivo r ecebeu grande número de 
emendas. 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas, seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos , sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequada à legislação ordinária. 

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

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

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país , mas , pelo de
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vir 
a ser a solução ideal. Ressalte-se, por oportuno, que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito) horas semanais, vá
rias categor i as, em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas . 

Num quadro inverso , em que a necessidade imper iosa 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 ma i s extensas,des
de que compensatórias a nível de remuneração. Esse , aliás, é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intens i ficação 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-
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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 máx i mo . 

ES23549-4 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ******* ** 

Consideramos com base nas ponderações dos ilustres Consti
tuintes não caber no texto constitucional a defin i ção da du
ração da licença remunerada da gestante . 

Somos da opinião que a Constituição deva garantir apenas o 
direito à licença ges t ante , por ser fundamental para a repro
dução da sociedade, sem prejuízo do emprego e do salário . 

A definição do período de duração da licença deve , a nosso 
ver , ser objeto de legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES23550-8 CHAGAS DUARTE PFL 
********* PARECER ********* 

Tendo proposto à aceitação , para o art . 2o . , emendas 
que apenas fazem a junção do ar t . 2o. com o 1o., e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distrito Federal, só podemos, por absoluta coerência, ser 
pela rejeição desta emenda . 

ES23551-6 CHAGAS DUARTE PFL 
********* PARECER ***** **** 

Pela rejeição. O Autor da Emenda reconhece que a autono
mia política dos Territórios é parcial , por serem entes admi
nistrati vos e integrarem a União . Caberá a Lei Federal d i spor 
sobre . a sua or gan i zação administrativa e judiciária . 

ES23552-4 CHAGAS DUARTE PFL 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conf li t a 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES23553- 2 CHAGAS DUARTE PFL 
********* PARECER ** ****** * 

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

Pela rejeição . 

ES23554-1 CHAGAS DUARTE PFL 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inex i s
.tênc i a de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamenta is: o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Estado. Nessas e em outras c i rcunstâncias procu
ramos atender , em parte, às finalidades perseguidas pela pro
posição . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES23555-9 CHAGAS DUARTE PFL 
********* PARECER *** ****** 

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

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

Pela rejeição. 

E$23556-7 CHAGAS DUARTE PFL 
********* PARECER ********* 

Os Territórios Federa i s integram a União; caberá a Lei 
Federal dispor sobre a sua organização admin i strativa e judi
c i ária . 

Pela rejeição. 
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A Emenda pret ende , 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 vis t a dos argumentos expendidos, convenceu
se da justeza e da necessidade de se preservar essa tradicio
nal equiparação no Fundo de Partic i pação dos Estados , do Dis
trito Federal e dos Territórios. 

Pela aprovação parcial. 

ES23558 - 3 MIRO TEI XEIRA 
********* PARECER ********* 

Pe l a re j eição. 

PMDB 

A Emenda trata da posse de terras ocupadas por populações fa
veladas . Este direito será assegurado de forma ampla e geral, 
nos termos do Subst i tut i vo . 

ES23559-1 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Revisão de valor de benefícios já concedidos pela previ
dência social. 

Assunto delicadíssimo , vez que dependente das disponibi
lidades financeiras da Previdência Social . 

Pela rejeição. 

ES23560-5 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe que, no prazo de um ano, o INAMPS passe 
do MPAS para o Ministério de Saúde. 

Justifica na necessidade de maior racionalidade para o 
setor . 

O relator considera que, apesar da justa e pertinente a 
proposta , a matéria não deve ser tratada na Constituição, nem 
mesmo nas Disposições Trans i tórias, por ser tema de responsa
bilidade do executivo a organização de suas instituições . 

Pela rejeição. 

ES23561-3 ANTÔNIO PEROSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguardados aos Titulares das Servent i as de Foco 
Judicial a serem estatizados . 

Trata-se, na verdade, de pretensão i naceitável , po i s ine
xiste direito adquirido por pa r te daqueles que, à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva serventia. 

A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo 
os efeitos da estatização. 

Pela reje i ção . 

ES23562-1 ANTÔNIO PEROSA PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela 
rejeição da Emenda , por entendê-la conflitante com o entend i 
mento da Comissão de SistematizaÇão. 

ES23563-0 ANTONIO FERREIRA PFL 
***** **** PARECER ******* ** 

Pret ende-se, com a Emenda proposta, suprimi r o parágrafo 
5o. do art. 149 do Substitutivo, por seu aparente conflito 
com a norma insculpida no item X do art. 83. 

Coerentes com o Parecer emit i do quando da apreciação da 
Emenda ES33 . 543-0, somos pela aprovação. 

ES23564-8 ANTONIO FERREIRA PFL 
**** ** *** PARECER ********* 

Realmente , houve um equ í voco no que diz respeito a expres
são final do item II do art. 77 do texto do Substitutivo, e 
tal expressão corresponde ao final do texto do item III do 
mesmo artigo . 
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Assim , somos pelo acolhimento da presente emenda . 

F.S23565-6 ANTONIO FERRE IRA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a or ientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES23566-4 ANTONIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão do parágrafo único do art . 31 
do Título X, que assegura como direito adquirido, a acumula
ção de dois cargos ou empregos de médico que vinham sendo 
exercidos por médico civil ou militar na adminis t ração públi
ca direta ou indireta . 

O preceito deve ser mantido para assegurar os direitos 
adquiridos. 

Pela rejeição . 

ES23567-2 ANTONIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão do seguro de acidentes do 
trabalho entre os direi t os do t rabalhador doméstico . Ora, o 
mecanismo desse seguro , forma de cálculo e todos os demais 
aspectos, não se adaptam ao tipo de vínculo empregatício des
sa categoria de trabalhadores, razão pela qual não acolhemos 
a Emenda. 

ES23568- 1 .. PAULO ZARZUR PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame pretende acrescentar nas hipóteses de 
imunidade do ICMS: os serviços de embarque e desembarque de 
mercadorias em termina i s mar ít imos e fluviais de uso privati
vo , bem como os serviços de transporte transoceânico e de ca
botagem que tenham como ponto de origem ou de destino esses 
terminais, mais os serviços de transporte prestados através 
de ferrovias de uso preponderantemente privativo (art. 209, 
Bo . , I I , d , e ) . 

Just i fica que visa a preservar os serviços portuários e os 
transportes ferroviários e marítimo da tributação estadual, 
como forma de incentivar a implantação de terminais privati 
vos e de linhas ferroviárias destinados ao escoamento de car
gas da própria empresa que investir nesse sistema integrado 
de produção; que os serviços portuários e os transportes fer
roviário e marítimo constituem serviços públicos · federais, 
competindo à União explorá-los diretamente ou mediante con
cessão ou permissão; que essa exclusividade conferida à União 
deve-se ao importante papel para a segurança nac ional quanto 
para o desenvolvimento social . 

Data venia, o fato de serem serviços públicos não exclui a 
competência de cada pessoa constitucional para i mpor os tri
butos que lhe competem . Por outro lado, a complexidade do as
sunto bem evidencia que não se trata de matéria constitucio
nal, mas de lei comum da pessoa tributante . 

ES23569-9 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ***~***** 

Achamos que a forma e o valor da participação do proprie
tário nos resultados das lavras deve ser objeto de lei ordi
nária. 

Pela rejeição. 

ES23570-2 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer impedir que os minerais possam ser 
objeto de incidência de qualquer outro imposto além do 
ICMS, para o que propõe novo ao art. 209 do Projeto de 
Constituição. 

Justifica que visa a evitar o recrudescimento dos 
problemas inerentes à imposição i ndividualizada das diversas 
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PMDB 

fases do ciclo econômico dos m1ner1os, sem retornar ao 
Imposto único sobre Minerais. Destaque as peculiaridades do 
setor minerário . 

Nova versão do Projeto da Comisão de Sistematização 
acolhe em parte a propositura , ao proibir que , além dos 
impostos sobre circulação, importação, exportação e vendas a 
varejo , nenhum outro possa incidir sobre energia elétrica , 
combustíveis , lubrificantes e minerais . 

Pela aprovação parcial. 

ES23571-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23572-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a supressão de dispositivo do artigo 6o. Um dos 
argumentos consiste em que os parágrafos 40 , 41, 46 e 47 con
teriam preceitos iguais. As distinções são marcantes . Neles 
encontramos o direito individual à informação e à correção e 
atualização de dados, o direito ao recebimento de informações 
verdadeiras, o direito de obter certidões e o direito de pe
tição . Pela aprovação . 

ES23573-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do art.21 do Substitutivo do Relator. 
Entendemos, contudo, que ele deve manter-se, embora com uma 
redação que o torne mais completo. 

Pela rejeição. 

ES23574-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Opinando pela manutenção do texto emendado, não vemos 
como acolher a Emenda . Pela rejeição. 

ES23575-3 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

A opinião majoritária na Comissão de Sistematização con
duziu à eliminação do parágrafo 34 do art. 6o .. Face à su
pressão do dispositivo emendado, votamos pela prejudiciali 
de . 

ES23576-1 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES23577-0 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES23578-8 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Trata-se de matéria pertinente à legislação ordinária . 
Pela rejeição. 

ES23579-6 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a acrescentar um parágrafo ao art . 24 do Substituti
vo do Relator. Somos pela manutenção integral do referido 
dispositivo e consideramos as inovações propostas matéria de 
lei ordinária. 
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ES23580-0 MAURÍCIO NASSER 
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PMDB 

Cuida a emenda de ampliar o elenco de benefícios asse
gurados aos presos. A Constituição é norma dirigida a toda a 
Nação . A diversidade de situações em cada parte do País não a
conselha a generalização contida na proposta. Aquilo que pro-
põe o Autor será alcançado progressivamente à medida que 
avancem as condições econômicas do País. 

Pela rejeição. 

ES23581-8 MAURÍCIO NASSER PMDB 
****** *** PARECER ***** **** 

Propõe a alteração na redação do parágrafo 38 do artigo 6o. 
Cuida o parágrafo da inviolabilidade 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 pública. 
O elenco é grande, mas é , igualmente, de todo necessário, uma 
vez que as ressalvas se apóiam no intento de impedir que a 
inviolabilidade do domicílio seja utilizada como meio para a
cobertar atividade ilícita. 

Pela rejeição. 

ES23582-6 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Aqui não se trata de vitalicidade, mas, sim, da estabil i 
dade do servidor público concursado, aliás assegurada por ou
tro dispositivo do Projeto. 

ES23583-4 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
****** *** PARECER ***** **** 

Somos pela manutenção do Título previsto no Subsitutivo. 
Pela rejeição, nos termos do Substitutivo. 

ES23584-2 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o dispositivo 
foi suprimido no novo Substitutivo do Relator. 

ES23585-1 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende alterar o 2 . do art. 13, acrescen-
tando as expressões "para aqueles que na data da eleição, 
contarem a idade mínima de dezoito anos". 

A modificação nada aduz ao texto, pois é evidente, que 
aqueles que completarem a idade de 18 anos, em tempo de se 
alistarem, poderão exercer o direito do voto. 

ES23586-9 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
***** **** PARECER ***** **** 

Apenas por não estar mencionada a palavra "poder", na 
disposição emendada, não se anula o fato de que o Legislativo 

é um dos três poderes, como tal considerado em todo o Subs
titutivo . 

Observe-se que o Capítulo I, referente ao Legislativo, 
subordina-se ao Título V - Da Organização dos Poderes. 

Pela rejeição. 

ES23587-7 OCTÁVIO ELÍSIO 
*** *** *** PARECER ******** * 

A presente emenda visa 
I do art . 77, acrescentando 
Congresso Nacional. 

Em assim sendo, somos 
Substitutivo . 

PMDB 

dar nova redação ao texto do item 
algumas atr 1buições a mais ao 

pelo acolhimento, na forma do 
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Pela aprovação em parte, nos termos do Substitutivo. 
Pela aprovação , na f orma do Substitutivo . 

ES23589-3 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

O texto da emenda consta do Substitutivo, sendo que apenas 
a expressão "eleitoral" foi omitida. 

A sua inclusão será benéfica e trará o aperfeiçoamento 
ideal ao texto já elaborado. 

Assim , somos pelo seu acolhimento, na forma do Substitut i 
vo . 

ES23590-7 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria , levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritár ia dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão det i dos quanto 
amplos, chega á 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. 

ES23591-5 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23592-3 OCTÁVIO ELÍSIO 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

Entendemos que, nos termos do Substitutivo, o tratamen
to dado às atividades relacionadas com o aproveitamento dos 
recursos naturais - minerais ou hídricos -, consulta os inte
resses nacionais em termos de soberania e controle . As res
trições de tais atividades a empresas nacionais e a abertura 
para que leis ordinárias posteriormente as regulamentem ga
rantem , no nosso entender , o efetivo controle do país sobre 
esses recursos de sua propriedade, com a ressalva feita para 
o exercício de tais atividades em terras indígenas ou em fai
xa de fronteira . Por essas razões somos pela rejeição da pre
-sente Emenda . 

ES23593-1 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo vista que a sugestão contraria prin
cípio adotado pelo substitutivo. 

Não convém atribuir a organizações comunitárias a 
prerrogativa de influir ativamente no processo deci 
sório municipal. Os atos do executivo devem ser acompanhados 
pela Câmara Municipal. 

ES23594-0 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o . das Disposi
ções Transitórias, o qual prevê a criação de Estados com o 
desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como 
a transformação de Territórios Federais em Estados . 

Não vemos razões plausíveis para a manutenção do disposi
tivo em tela no texto constitucional em elaboração , ainda mais 
quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivi
são .territorial do País , tendo em vista o interesse público 
da medida. 

Somos, portanto, pela aprovação da emenda. 
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PMDB 

PMDB 

A sugestão contida na Emenda há de ser aco l hida , po i s cor 
responde à orientação adotada pelo Re lator . 

Pela aprovação . 

ES23596-6 OCTÁVIO ELÍ SIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilus t re Constit uinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Re l a t or. 

Pela rejeição . 

ES23597 - 4 OCTÁVIO EL ÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pe la aprovação na forma do Substitutivo. 

ES23598- 2 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

Sua emenda está parc i almente a t end i da com a nova redação 
apresentada no Substitutivo no disposit i vo re f eren t e a 
desporto. 

Pela aprovação parc i al . 

ES23599- 1 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art . 6o . 
do Substitutivo , que assegura ao proprietário de imovel rural 
o direito de obter do Podder Público declaração , renovável 
periodicamente, de que o bem cumpre função social . 

Entendemos que a emenda deve ser acatada , uma vez que a 
manutenção do dispositivo no texto constitucional acarretará 
a criação de novas instâncias burocráticas , es t imulando varia
das for mas de corrupção e obstaculi zando a implementação da 
reforma agrária no País . 

Pela aprovação . 

ES23600-8 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , propos t a pelo ilustre Constituinte, confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES23601-6 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela reje i ção. 

ES23602-4 OCTÁVIO ELÍSIO 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. 

ES23603- 2 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
**** *** ** PARECER ******** * 

A Emenda não oferece aperfeiçóamento 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 í vel ao projeto . 

Pela reje i ção. 

ES23604-1 RAQUEL CÂNDIDO PFL 
********* PARECER ********* 

Entendemos que as atividades de pesquisa e lavra dos re
cursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais de 
energia hidráulica devam ser exercidos somente por empresas 
nacionais. Quanto ao aproveitamento do potencial de energia 
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renovável de capacidade redu z ida , não nos parece necessário 
-e conveniente- vinculá-lo ao texto constituc ional . 

Somos pela rejeição da Emenda . 

ES23605-9 RAQUEL CÂNDIDO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece ape r feiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrár io, a fi losof i a e diretr i zes que procuramos adot ar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescind í vel ao proj eto. 

Pela rejeição . 

ES 23606-7 RAQUEL CÂNDIDO PFL 
********* PARECER ********* 

Por tratar de aspecto pa rt icu l ar , o dispos i t i vo não é o 
local adequado para a definição de atividade econômica . 

Pela rejeição. 

ES23607-5 RAQUEL CÂND I DO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a inclusão de um te rceiro parágraf o ao Art. 
237. 
Consideramos a sugestão dispensáve l, já que o caput do Art . 
237 se i nicia com o vocábulo "Aquele" , o qual , embora esteja 
no gênero masculino, encontra - se empregado em sentido gené
rico , não estabelecendo, portanto , d i scr i minação entre o ho
mem e a mulher. 
Pela rejeição. 

ES23608-3 RAQUEL CÂNDIDO 
********* PARECER ********* 

A Emenda nada acrescenta ao art . 250. 
Somos pela sua rejeição . 

PFL 

ES23609- 1 RAQUEL CÂNDIDO PFL 
********* PARECER *** ****** 

Temos a convicção de que a matér i a da presenta Emenda, 
tendo em vista os e l evados subsídios recebidos, recebeu tra
tamento adequado no novo Substitutivo . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES23610- 5 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ** ****** * 

Imunidade tributár i a . A emenda objetiva a l teração desta 
natureza no âmbito do art. 265, que .trata de questão previ 
denciária. 

Pela rejeição . 

ES236 11-3 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ******** * 

A supressão pura e simples do preceito do inciso VI do 
art. 104 não conta com o beneplácito da maioria dos membros 
da Comissão, por isso que nosso parece r é pela reje i ção da 
emenda. 

ES23612-1 LOUREMBERG NUNES ROCHA 
*** *** ** * PARECER ******* ** 

Procedente em parte. 

PMDB 

Alguns dispositivos sugeridos são plausíveis e devem ser 
levados em conta. 

O relator saberá assimilá-los, transpondo-os para as 
"Disposições Transitórias, nos termos que lhe parecerem ade
quados . 

Pela aprovação parcial. 

ES23613-0 LOUREMBERG NUNES ROCHA PMDB 
********* PMRECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública . 

As atr i buições da referida corporação acha- se intimamente 
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PMDB 

ligadas à segurança do t r ânsito nas rodoviárias federais , daí 
porque não deve ela vincular - se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública . 

Pela rejeição . 

ES23614-8 DENISAR ARNEIRO PMDB 
** ******* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES23615-6 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

É objetivo do inc i so VI do artigo 7o. simplesmente o 
cumprimento pleno do preceito que estipula um salário mín i mo. 
Não é concebível que , havendo um piso assegurado pela Consti
t uição, existam empregados que se vejam na eventualidade de , 
por d iversas ciscunstâncias, receberem, a fim do mês de tra -
balho, menos que o mínimo fixado . 

É necessário assegurar , aos que recebem comissões ou 
outra forma de remuneração variável, o salário mínimo . O con
trário seria obrigá-los , sem garantia de sucesso, a conqu i s -
tarem uma segunda vez , o que lhes é devido , median t e esforço 
adicional. 

Pela rejeição . 

ES23616- 4 RICARDO IZAR PFL 
******* ** PARECER ********* 

O compromisso da empresa em relação aos seus empregados 
não se limi t a unicamente à remuneração do trabalho executado. 
Ela desempenha uma importante função social na comunidade e 
depende dos seus colaboradores diretos para o seu crescimen
to . Seu sucesso não depende apenas oe seus administradores, 
mas de todos que dela participam. Nada mais justo , pois, que 
todos usufruam dos seus resultados. Sob esta ótica, a parti
cipação nos lucros se torna um imperativo constitucional e , 
consequentemente, sua eliminação cheira a capitalismo selva
gem. 

ES23617 - 2 RICARDO IZAR PFL 
******* ** PARECER *** *** ** * 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre, naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso . A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total . 

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

Pela rejeição . 

ES23618-1 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER *** ** **** 

Nada impede que a Constituição configure no seu texto di
reitos sociais aos trabalhadores e , entre esses direitos, se 
pretende assegurar assistência aos seus filhos e dependentes, 
pelo menos até 06 anos de idade, em escolas e pré-escolas, se 
constituindo, essa pretensão, num benefício de grande alcance 
soc i al. O propós i to ·do nobre parlamentar em suprimi-la do 
Substitutivo parece-nos de todo sem fundamento , pelo que con
sideramos rejeitada a Emenda em questão. 

ES23619-9 RICARDO IZAR PFL 
**** ***** PARECER **** ***** 

Consideramos o seguro contra acidentes do trabalho uma 
garantia fundamental para o trabalhador e, como tal, deve, ao 
lado de outras de igual valor, figurar na futura Constitui
ção. 
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Salário é tudo que o empregado ganha do empregador, seja 
em dinheiro, pago em quantia fixo ou variável , por mês, quin
zena, semana , dia ou hora, , ou indiretamente, através de ha
bitação , vestuário e outras pretações a êle fornecidas, isto 
é, em dinheiro, mas de valor econômico definido . É uma contra 
prestação do serviço efetuado pelo empregado. 

A pret enção ao salário se constitui num principio un iver
salmente instituído, no sentido não somente de garantir um 
direito que representa o alicerce da manutenção do trabalha
dor e de sua família, mas também, de resguardá-lo contra os 
riscos de sua retenção por parte de certas empresas que dela 
se beneficiam , a título de auferirem luc•os. Tal proced imen
to, além de ser irregular, acarreta sérios transtornos no 
sustento do trabalhador, inclusive em assunto de suas despe
sas , face a incidência de juros de débitos contraídos através 
de emprés t imos . • 

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

ES23621-1 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de pro.fundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de aJaboração do Projeto. Veri f ica
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 mes.mo, tratadas sob 
um único perfil. 

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

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

ES23622-9 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

Cons ideramos necessário assegurar-se, tal como feito pa
ra as demais categor ias, no texto constitucional, os direitos 
fundamentais do trabalhador domést~co, ficando para a lei or
dinária, apenas, a sua regulamentação. 

ES23623-7 RICARDO IZAR PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

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

O dispositivo é necessário, somos pela rejeição da Emen-
da . 
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A Emenda propõe uma participação facultativa, dos sindi
ca tos, nas negociações coletivas. 

Mas nós optamos pela obr i gatoriedade daquela participa
ção, como meio eficaz de propic i ar a solução dos conf litos 
trabalhistas coletivos. 

Somos pela rejeição . 

ES23625- 3 RICARDO IZAR PFL 
***** ** ** PARECER ********* 

A Emenda objetiva suprimir o inciso XXIII, do artigo 7o . 
do projeto. 

Nos países desenvolvidos os trabalhadores participam 
efe ti vamente do resultado do processo produtivo . 

A participação dos trabalhadores nos lucros das empre 
sas, ocorrem normalmente quando os e f e i tos são positivos, is
to é , quando a produção at i nge l im i tes compensatórios. 

Reconhecemos que as vantagens advindas da moderni zação 
tecnológica e de automação são frutos do investimento de ca -
pit al e cujo resultado fica condicionado ao eficiente desem -
penha ou produtividade de seus colaboradores . 

Diante desses fatos , nada ma i s justo, de que os traba -
lhadores participem efetivamente também dos resultados 
superavitários da empresa, aliás fator decorren t e da harmoni
osa relação capital e trabalho. 

ES23626- 1 

Optamos pela forma do texto do Substitutivo. 
Pela rejeição . 

RICARDO IZAR 
*** ****** PARECER ** **** *** 

PFL 

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

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

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

De sua parte , não interessa ao empregador inspirar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são 
fatores comprovados da baixa produtividade. A prática , a ex
peri ência , o conhecimento técnico, a identificação do empre
gado com os objet ivos maiores da empresa, significam para ela 
um patrimôn io insubs t itu í vel . Investe o empresário em recur
sos humanos , buscando habilitar e aprimorar a qualificação 
profissional de seus empregados. Por tudo isso , é elementar 
que sej a virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
obra , fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento . 

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

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas 
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas , es
tamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de 
categor i as econômicas e profissionais que, diuturnamente , vêm 
se ma nifestando por todos os meios de comunicação : é a veda
ção da despedida imotivada ou sem justa causa, em termos a 
serem definidos pela legislação ordinária . 

ES23627-0 MÁRIO LIMA PMDB 
** **** *** PARECER *** ** **** 

A proposição em tela pretende alterar as disposições 
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inseridas no artigo 1o. do Título das Disposições Transitó
rias, o qual regula a concessão de anistia aos atingidos 
pelos atos de exceção editados pelo regime autoritários que 
se implantaram no País . 

A redação do Substitutivo dá correto tratamento aos 
atingidos pelos atos arbitrários do regime autoritário. 
implantado no País. 

Pela rejeição. 

ES23628-8 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe, com adição de novos dispositivos ao ar
tigo 279 , explicitar as competências dos sistemas de ensino . 

A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucio
nal , contém desdobramentos que melhor se situam no âmbito da 
legislação ordinária e complementar. 

Rejeitada nos termos do Substitutivo. 

ES23629-6 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

A medida é conservada no parágrafo 2o. do art . 226 tendo 
em vista preservar os recursos setoriais escassos para inves
timentos prioritários conforme definição do sistema único de 
saúde. 

Pela rejeição. 

ES23630-0 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

A ressalva proposta na emenda não pode ser acolhida, eis 
que significaria a ruptura do princípio de solidariedade 
financeira , base e fundamento de qualquer sistema de 
Seguridade Social . 

Pela rejeição. 

ES23631-8 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda, em sua essencia, já foi incorpora
do ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES23632-6 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

Adotou-se as expressões "promoverá" e "incentivará" . 
Cabe ao Estado incentivar e promover o desenvolvimento 

científico, a autonomia e a capacitação tecnológicas nas mais 
diferentes áreas do conhecimento humano, sem isso significar 
interferência direta na iniciativa privada. 

Pela rejeição . 

ES23633-4 • ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

Deve haver mandamento constitucional quanto aos setores 
nos quais a tecnologia de ponta seja fator determinante de 
produção . Este dispositivo, inclusive, está ligado ao concei
to para empresa nacional, na Ordem Econômica. 

O parágrafo único fixa o contrôle tecnológico nacional 
com as suas implicações. 

Nada impede, entretando, que uma tecnologia importada 
seja utilizada por uma empresa no Brasil, garantido, inclusi
ve, o pagamento de "royalties". 

Pela rejeição 

ES23634-2 ROBEfHO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

Entende Relator haver acatado a presente Emenda, no seu 
mérito, ao adotar redação genérica, onde remete à Lei a regu
lamentação da matéria. 

Optou, também, por disciplinar, nas Disposições Transitó
rias- Art . 67 do Substitutivo- os aspectos de prazos, ob
jetos de polêmica. 
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Com tal medida, ficam atendidas, ao mesmo tempo, as emen
das supressivas e aquelas de caráter modificativo - ainda que 
parcialmente. 

ES23635- 1 LúCIO ALCÂNTARA PDS 
********* PARECER ********* 

Modifica o "caput" do art. 292, propondo que se suprima a 
expressão "há mais de dez anos". 
Pretende a expressão evitar as naturalizações programadas , o 
que colocar i a, virtualmente, os meios de comunicação nas mãos 
de estrangei·ros. Por esta razão propõe o Relator a rejeição 
da presente emenda. 

ES23636-9 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* 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 aqu i oferecida, sem, no entanto adotar a íntegra da 
redação proposta, razão porque é acatada parcialmente no mé
rito. 

ES23637-7 ROBERTO CAMPOS PDS 
***** *** * PARECER ********* 

A emenda proposta, apesar do mérito contido, não aprimo
ra o texto constituciona1. 

Pela rejeição. 

ES2363B-5 ROBERTO CAMPOS 
********* PARECER **** **** * 

O Substitutivo opta pelo princ1p10 do 
gratuito, devendo a obrigatoriedade e 
estender-se progressivamente. 

Pela rejeição . 

ES23639-3 ROBERTO CAMPOS 
** *** **** PARECER ****** *** 

PDS 

ensino público 
a gratuidade 

PDS 

A emenda visa a suprimi r do texto constitucional o dispositi
vo que estabelece o princípio da orientação do mercado inter
no para o desenvolvimento sócio-econômico e a capacitação 
tecnológica nacional . Tal princípio é, entretanto, um dos 
fundamentos da intervenção do Estado na promoção e incentivo 
ao desenvolvimento científico e tecnológico. Sua manutenção 
no texto constitucional é, portanto, indispensável. 
Pela rejeição. 

ES23640-7 ROBERTO CAMPOS PDS 
*** ****** PARECER ** ******* 

A emenda altera a redação do Art. 263 suprimindo muitas 
das competências do Estado, por meio do Sistema único de Saú
de. 

O relator achou por bem manter a redação anterior, uma 
vez que é favorável à participação do Estado na produção de 
insumos para o setor , como medida que garante a independência 
setorial na área dos medicamentos básicos. 

Quanto à ciência e tecnologia aqui colocada, é claro que 
se refere aos seus aspectos vinculados à saúde, os quais de
vem obedecer a uma prioridade do Estado para problemas espe
cíficos. 

Pela rejeição. 

E$23641-5 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe modificar o "caput" do art . 261, incum-
bindo o Poder Público de proporcionar acesso às ações de saú
de e assegurando o direito individual de opção por sistemas 
de saúde privados, reduzindo para um quarto a contribuição 
compulsória para o sistema nacional de saúde. 

A justificativa baseia-se no fato de ser estatizante a 
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redação do atual Art . 261 . 
O acesso a serviços privados de saúde está garantido em 

outro artigo da seção "Da Saúde". 
Não foram acatadas a sugestão de redução da contribuição 

ao sistema nacional de saúde e a alteração da redação do "ca 
put" do Artigo na sua parte inicial. 

Pela rejeição . 

ES23642-3 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

Entendemos que a nomeação dos diretores do Banco Central 
Presidente da República deve depender de prévia aprovação do 
Senado Federal, no âmbito de sua competência privativa. 

Todavia, ao invés de mandato à diretor i a, parece-nos mais 
conveniente que se atribuía à Câmaraa Alta o poder de delibe
rar sobre a exoneração dos referidos diretores . 

Pela rejeição. 

ES23643-1 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

A proposta apresentada, de modificação do dispositivo , 
não aprimora o texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES23644-0 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, gases 
raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados , r eque r que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
nacional, sem, contudo, fe ri r os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades . 

Pela rejeição. 

ES23645-8 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r, do artigo 263 
do substitutivo do Relator , a expressão "e Saúde Ocupacional " 
argumentando que "o Sistema Nacional único de Saúde tem como 
alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde 
Ocupacional é o Trabalhador" . 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e , portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte , alvo do Sistema único de Saúde. 

Por estar consignado no artigo 7o., ítem XVI I como di
reito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se fa z 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 ocupaciona l " não é anglo-saxónica, mas, sim, la
tina . 

O próprio comitê da OIT e OMS reun i do em Genebra, em 
1957 , estabeleceu os seguintes objet i vos para a Saúde Ocupa
cional , que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção: 

1 - promover e manter o mais alto grau 
sico, mental e social dos trabalhadores em 
ções; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à 

de bem estar fí
todas as ocupa-

saúde dos traba-
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3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas ; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho. 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morbígenos. De
preende- se , que a segurança do trabalho é uma condição pre
ventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patologia . A engenharia de Segu
rança d~ 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 ocupac ional e a 
sua vigilância epidemiológica integrem a rede básica de saú
de, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública , assim cons i derada pela OMS. 

Somos, pois, pela rejeição da emenda. 

ES23646-6 RICARDO IZAR PFL 
******* ** PARECER ********* 

Emenda ao 57 do Art. 6o., para suprimi-lo. 
A permanência do dispositivo se justifica tanto pelo 

princíp io da parcimônia doutrinária , como pe lo fato de que 
tem estado presente nas Constitu i ções brasileiras. 

Pela rejeição. 

ES23647-4 FRANÇA TEIXEIRA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

O autor da emenda propõe a supressão dos limites de ida
de de 48 e 53 anos para a concessão da aposentadoria por tem
po de serviço. 

Concordamos com a proposta , por considerarmo-la mais 
consentânea com a tradição do Diretto Social brasileiro. 

Pela aprovação, mantermos do Substitutivo . 

ES23648-2 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER **** ** ** * 

A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do nosso 
Substitutivo. 

pela aprovação . 

ES23649-1 MARCELO CORDEIRO PMDB 
*** ****** PARECER ** **** ** * 

Altera a redação dos parágrafos 1o. e 2o . do artigo 59 
das Disposições Transitórias do Substituto do Relator mas, a 
nosso ver , não aperfeiçoa os dispositivos emendados. 

ES23650-4 FRANCISCO KUSTER PMDB 
***** *** * PARECER **** *** ** 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 
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A Emenda , proposta pelo il ustr e Constitu i nte, conflita 
com a orientação adot ada pe lo Relator . 

Pela rejeição . 

ES23652-1 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposen
tadoria por tempo de serviço. É necessário salientar toda
via, que a expectativa de vida do bras i leiro, segundo recen
tes dados do IBGE , aumen t ou cons i deravelmente nas últimas dé
cadas. 

Em vista disso e da crise financeira por que passamos , 
nada just i fica a concessão de benefício de forma precoce. 

Pela rejeição. 

ES23653-9 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a ori e ntação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES23654-7 FRANCISCO KUSTER PMDB 
**** ***** PARECER ****** *** 

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

Pela rejeição . 

ES23655- 5 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor reintroduzir no text o o princípio da 
unicidade sindical .Este , 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 s i nd i catos a representá-la. Nesta pa r te , rejeitamos . A 
emenda tem outras propostas que aproveitamos em nosso Substi
tutivo , entretanto. No cômputo final, somos pela aprovação, 
nos termos do Substitutivo. 

ES23656-3 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER *** ****** 

É uma das características da norma const i tucional 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 not urna e qua l quer outra def i 
ni ção operacional são , segundo o nosso entendimento, obj eto 
de legislação ordinária . 

ES23657-1 FRANCISCO KUSTER PMDB 
****** ** * PARECER ** ****** * 

A Emenda propõe a participação dos trabalhadores na di
reção dos órgãos públicos e das empresas concessionárias de 
serviços públicos. 

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

Pela reje i ção. 

ES23658-0 FRANCISCO KUSTER PMDB 
*** ****** PARECE~ ********* 

Pretende o autor reintroduzir no texto o princípio da 
unicidade sindical .Este,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. 
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ES23659-8 FRANCISCO KUSTER PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Pela rejeição , de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sis t ematização. 

Pela rejeição. 

ES23660-1 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

Acatamos o objetivo fundamental da Emenda quanto à ve
dação de qualquer tipo de d i scriminação entre trabalhadores 
pe los serviços prestados, ainda que de natureza diver sa, co
mo o trabalho manaual, técnico ou intelectual , em consonân
cia, aliás, com o preceituado no i nciso III do artigo 4o . do 
Substitutivo. 

ES23661-0 FRANCISCO KUSTER 
*** ****** PARECER ** *** ** ** 

A Emenda propõe admin i stração tripartite 
de formação ou orientação profissional . 

Sobre a matéria já nos pronunciamos 
Emenda ES29017-7, ao qual nos reportamos. 

Pela rejeição. 

ES23662- 8 FRANCISCO KUSTER 
********* PARECER ********* 

PMDB 

nas ent i dades 

no parecer à 

PMDB 

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 ordinária ou os instrumentos resultantes das negociações 
entre patrão e empregados venham resultar na concessão de 
uma remuneração maior que a prevista no texto constitucional. 

ES23663-6 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ********* 

É nossa opinião que a irredutibilidade de salários e 
vencimentos , preceituada pelo inciso V do artigo 7o., do Su
bstitutivo, constitui proteção suficiente do poder aquisitivo 
dos salários . Irredutibilidade , no seu pleno sentido, é pre
servação do valor real , não apenas do nominal . Portanto, con
sideramos desnecessária a especificação proposta e opinamos 
pela rejeição da emenda . 

ES23664-4 FRANCISCO KUSTER PMDB 
** **** ** * PARECER ******** * 

Consideramos com base nas ponderações dos ilustres Consti
tuintes não caber no texto constitucional a definição da du
ração da licença remunerada da gestante. 

Somos da opinião que a Constitu i ção deve garantir apenas o 
direito à licença gestante, por fundamental para a reprodução 
da sociedade, sem prejuízo do emprego e do salário. 

A definição do período de duração da licença deve, a nosso 
ver, ser objeto de legislação ordinária. 

Pela rejeição . 

ES23665-2 FRANCISCO KUSTER PMDB 
** ** ***** PARECER *** ***** * 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Const i tuintes é pela proibição dessa 
prática que , no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo , tratadas sob 
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Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples cor reria o r i sco 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-la , mas também não pode se omitir e nela deve consta r o 
preceito sobre as .atividades de intermed i ação e locação de 
mão- de-obra permanente, no sentido de resguardar os i nteres
ses dos trabalhadores . 

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

ES23666-1 FRANCISCO KUSTER PMDB 
**** ** ** * PARECER ********* 

Não faz sentido proibir, simplesmente, o trabalho em ati
vidades insalubres ou perigosas . Inúmeros produtos , . indispen
sáveis à continuidade da vida social de l e derivam . E justo, 
contudo, assegurar na Carta Magna o direito à per cepção de 
remuneração adicional que compense o r i sco do trabalhador. 
Cabe lembrar que essa é a garantia mín i ma a todos assegurada. 
Garantias adicionais necessárias em cada caso específ i co, de
vem ser objeto, a nosso ver, de negoc iação coletiva. 

ES23667-9 FRANCISCO KUSTER PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A assistência aos f i lhos e dependentes de t rabal hadores, 
em creches e pré-escolar, pelo menos até seis anos de idade, 
se const it ui um benefí c io de grande alcance .soc i a l . 

A i niciativa de prestá-la, quer seja pelos órgãos públi
cos, quer seja pelas empresas privadas, a legislação ordiná
ria determinará . 

O i mportante, sobretudo é que o texto consti t ucional ga-
ranta esse atendimento como um d i re i to aos traba l hadores , 
principalmente, aos de baixa renda. 

ES23668- 7 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* 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 empr ego . O 
nosso direito pos i tivo já consagra a hipótese que , nas cir
cunstâncias de sua aplicaÇão, não fere o direito adquir i do. 

ES23669-5 FRANC ISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ***** **** 

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

sindicatos, em questões judiciais ou adm i nistrativas, é maté
ria da lei processual trabalhista. 

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 reconhec i mento 
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 rejeição . 

ES23670-9 FRANCISCO KUSTER PMDB 
** ***** ** PARECER ********* 

A presente emenda propõe nova redação ao artigo 10 , do 
substitutivo, onde competirá também aos trabalhadores decidir 
sobre a providência e garantia asseguradoras da cont inuidade 
dos serviços essenciais à comunidade. A Emenda merece apro
ve i tamento, 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 . 
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A duração diária do trabalho não superior a 8 (oito) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas. 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas , seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequada à legislação ordinária. 

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

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

Na verdade , quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo . A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender . 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país, mas, pelo de
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vir 
a ser a solução ideal. Ressalte-se , por oportuno , que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito) horas semanais , vá
rias categorias , em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas , já cum
prem jornadas reduzidas . 

Num quadro inverso , em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,des
de que compensatórias a nível de remuneração. Esse , aliás , é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a i ntensificação 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 . 

ES23672-5 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ***** **** 

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 complexidade 
do trabalho realizado. Ora, nestas condições, 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. 

ES23673-3 FRANCISCO KUSTER PMDB 
********* PARECER ** *** *** * 

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

O rol das necessidades consideradas básicas temde a 
crescer, a par do desenvolvimento sócio-econômico do país . 
Por essa razão, somos de op i nião que uma definição deve ser 
deixada à lei ordinár i a. 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 deferenciação futura. 

ES23674-1 FRANCISCO KUSTER PMDB 
**** ***** PARECER **** *** ** 

A nosso ver, . a proibição do serv i ço extraordinário perde 
sua eficácia quando ressalvados casos, não definidos , de 
emergência ou força maior. Consideramos preferível explicitar 
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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 const itucional 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 . 

ES23675-0 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23676-8 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

O nobre constituinte pretende a supressão de disposições 
pertinentes ao parlamentarismo, por ser contrário ao sistema 
de governo adotado no Substitutivo do Relator ao Proj eto de 
Constituição. 

Embora compreenda e respeite o ponto de vista do ilustre 
constituinte, penso ser necessário ao País a adoção de um 
sistema que propicie maior estabilidade das instituições po
líticas, evitando crises graves que retardam o amadurecimento 
democrático do Brasil. O presidencialismo, por concentrar as 
decisões numa só pessoa não nos parece o melhor sistema. 

Pela rejeição. 

ES23677 - 6 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23678-4 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES23679-2 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Além desta Emenda, existem outras com o objetivo de su
primir o artigo 199, que autoriza a criação de novos impostos 
por parte da União e dos Estados . 

Entendem seus Autores não haver justificação para um po
der tributário ilimitado, pois é prejudicial à sociedade, ge
ra intranquilidade e insegurança às atividades produtivas, 
desestimula novos investimentos e contraria o artigo 195 do 
próprio Substitutivo. Alega-se também que tanto a produção 
como as vendas já sofrem várias incidências , não havendo , 
pois, "campo aberto a novas tributações". Finalmente susten-
ta-se que o discricionarismo governamental, em matéria de 
criação de impostos, combinado com a existência crônica de 
déficit público, conduzirá fatalmente ao surgimento de muitos 
impostos, "sujeitando o cidadão a um sem número de injusti
ças". 

Ora, a competência residual já existe na Constituição em 
vigor e não se observou nenhuma das distorções apontadas. 
Bem ao contrário, os impostos discriminados na Carta Magna 
permanecem como os grande componentes do Sistema Tributário. 
Um imposto não nasce do nada: pressupõe o aparecimento do 
respectivo fato gerador e a existência de base de cálculo 
próprio, ambos calcados na realidade econômica. Ademais .• o 
substitutivo criou restrição fortíssima a arbitrariedade, ao 
proibir que os novos impostos repousem sobre os mesmos fatos 
geradores dos impostos expressamente discriminados em seu 
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texto, e ao exigir quorum qualificado para a instituição de 
impostos novos. 

Cabe, ainda, assinalar que os impostos a serem criados 
terão as mesmas limitações constitucionais dos impostos dis
criminados nos artigos 207 , 209 e 210, todos sujeitos aos 
princípios delineados no texto do Substitutivo. Não há, por
tanto, incongruência com o artigo 195 nem, também , quebra das 
garantias dadas aos contribuintes. 

Além disso , a competência residual constitui complemen
tação indispensável a um bom Sistema de Impostos, tendo em 
vista o dinamismo da economia e a necessidade de preencher 
lacunas inevitáveis . Um bom exemplo estaria no crescimento do 
patrimônio das pessoas físicas, sem rendimentos que o justi
fiquem ou com rendimentos não tributáveis: o Poder Público, 
neste caso, poderia instituir o Imposto sobre o Patrimô~io 
Líquido, restabelecendo a justiça fiscal . 

Somos , assim, pela rejeição da Emenda . 

ES23680-6 ALYSSON PAULINELLI PFL 
** ******* PARECER *** *** *** 

A Emenda tem por objetivo excluir do art. 201 as contri
buições de intervenção no domínio econômico. 

Tais contribuições se justificam porque se vinculam dire
tamente a atividades e setores econômicos, decorrendo sua 
criação da efetiva necessidade de intervenção da União para 
atender, em última análise, aos imperativos da segurança na
cional ou a relevante interesse coletivo. 

Além de obedecer a esses parâmetros, a instituição das re 
feridas contribuições só poderá ocorrer com estrita observân
cia dos princíp ios da legalidade e da anterioridade, conforme 
expressos nos ítens I e III do art. 202. 

Pela rejeição. 

ES23681-4 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ** ****** * 

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

Pela rejeição. 

ES23682-2 ALYSSON PAULINELLI PFL 
*** ****** PARECER *** ** *** * 

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

Pela rejeição . 

ES23683-1 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ** *** **** 

A emenda propõe uma redação para o artigo 10, do substi
tutivo, que, em verdade, significa o reconhecimento de nume
rosas restrições , as quais, ditas de forma genérica, propi
ciarão interpretações capazes de redundar em negação do exer
cício do direito. 

O substitutivo adota uma redação que permite efetivamen
te aquele exercício. 

Somos pela rejeição. 

ES23684-9 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende dar maior extensão à regra do Artigo 
214, de modo que os Estados participem da arrecadação dos 
impostos criados pela União com base no artigo 199, quer já 
exista imposto estadual idêntico, quer não . 

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

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

De certo modo, ficou assegurado o objetivo visado pela 
Emenda. 
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Pela aprovação parcial. 

ES23685-7 ALYSSON PAULINELLI 
********* PARECER ********* 

PFL 
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A emenda sob exame quer preservar na competência dos 
Municípios o imposto sobre serviços, suprimindo a inc idência 
correspondente no imposto sobre circu l ação de mercadorias, 
mantido para os Estados . 

Certamente numerosos Municípios serão muito prej udica
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 nebulosas, poderia ser 
aperfeiçoado. Pode ser temerário mudar i sso. 

A decisão é essencialmente política, na qual poderiam 
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. 

ES23686-S ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer suprimir os 1o . e 2o. do art . 
209 do Projeto de Const it uição . O 1o. permite que os Esta
dos e o Distrito Feder a l instituam um adicional ao imposto 
sobre a renda e proventos, até o limite de 5% do imposto de
vido à União por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas nos respectivos terr i t ór ios. Contra essa possi
bilidade, justifica o autor da emenda que o adicional repre
senta uma bitributação, prática nefasta que deve ser repudia
da . O 2o. confere imunidade ao Imposto Territorial Rural, a 
pequenas glebas rurais, nos termos definíveis em lei esta
dual, estabelecendo , todavia, que as alíquotas sejam fixadas 
de forma a desestimular a formação de latifúndios e a manu
tenção de propr i edades improdutivas . Justificando a supressão 
também do 2o., a emenda diz tratar-se de matéria regível 
por lei complementar. 

Embora o adicional ao imposto de renda, aberto aos Esta
dos, venha a quebrar a sistemática brasileira de exc lusivi
dade de cada imposto a uma pessoa constitucional e apresente 
numerosas objeções, ele se destina unicamente a aumentar a 
receita tributária dos Estados, a baixo custo porque apoiar
se-á na cobrança e nos lançamentos feitos pelo Governo Fede
ral . 52 Constituintes, todavia, reivindicam a supressão da 
faculdade estadual. 

A disposição do 2o . na verdade é inócua, pois em r azão 
de ausência de grandezas, seria fácil contornar a isenção e a 
tributação de latifúndios. Por isso, mais adequada seria a 
lei complementar. Nova versão do Projeto agrega a exp lor ação 
familiar . 

No tocante ao adicional do imposto de renda, está sendo 
limitada a incidência aos lucros e aos ganhos e rend imentos 
de capital. 

ES23687-3 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda inclusa exclui referência à prestação de servi
ços, no 4o. do art. 209 do Projeto de Constituição, como e
feito da emenda em que preserva na competência dos Mu nicípios 
o respectivo imposto. 

O destino da emenda resultará do acolhimento ou não da 
pretensão de deixar com os Municípios o ISS. 

Pela rejeição. 

ES23688-1 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame exclui a prestação de serviços na com
petência do Senado para f ixar alíquotas referentes ao ICMS, 
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como efeito da preservação do ISS nos Municípios, extinguindo 
, ainda, a competência para a fixação de alíquotas para as 
operações i nternas dos Estados ( 5. do art . 209). Se for aco 
lhida a pretensão de manter o ISS com os Municípios, será ne
cessário o ajustamento proposto . 

Quanto às alíquotas internas, a fixação pelo Senado real
mente afetaria a autonomia, dos Estados, mas a decisão é polí 
tica. 

A Comissão de Sist~matização restabeleceu para os Mun i 
cípios o atual ISS. 

Aprovada parcialmente. 

ES23689-0 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda , ao lado de outras, quer suprimir o 
7 . do art. 209 , que estabelece ~ue as alíquotas do ICMS , nas 
operações intra-estaduais, não podem ser inferiores às das 
interestaduais, salvo deliberação em contrário dos Estados , e 
que se reputam operações internas as interestaduais efetuadas 
para consumidor final. 

Justifica ser um contra-senso inusitado conceder poderes 
aos Estados para deliberar contrariamente ao estabelecido em 
texto constituc i onal e que, no mérito , a matér i a deve ser tra 
t ada pelo Senado . 

A disposição poderia ser extirpada do texto constitucio
nal. 

Todavia, nova versão do Projeto repete o texto anterior . 

ES23690-3 DIONÍSIO DAL-PRÁ PFL 
********* PARECER ** ** ***** 

Quanto à supressão da expressão "negociação coletiva", 
entendemos que ela deva permanecer enquanto instrumento de 
regulamentação da part i cipação do trabalhador nos lucros das 
empresas. Perder-se-ia neste caso, a possibilidade de flexi
bilizar o instituto da participação para atender às peculia
ridades regionais, por ramo de produção e até por empresa. 

ES23691-1 DIONÍSIO DAL-PRÁ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda do nobre Constituinte trata de uma questão pura
mente semântica, com cujo enfoque não concordamos . 

Pela reje i ção . 

ES23692-0 DIONÍSIO DAL-PRÁ PFL 
****~**** PARECER ********* 

Acreditamos devam vir juntos os co~troles, decisórios e 
de capital , pois a falta de um deles enfraquece , ou até mes
mo anula a central i dade de comando . Bem assim que esses con
troles sejam qualificados, de vez que são premissas da titu
laridade. 

Pela rejeição. 

ES23693-8 DIONÍSIO DAL-PRÁ PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

ES23694-6 DIONÍSIO DAL-PRÁ PFL 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre , naturalmente , da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso . A não interrupção traz como conse-
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Consideramos ser necessário assegurar esse direito do tra
balhador no texto constitucional . 

Pela rejeição . 

ES23695-4 DIONÍSIO DAL-PRÁ PFL 
***** **** PARECER ***** **** 

Pela aprovação parcial nos termo do Substitutivo. 

ES23696-2 DIONÍSIO DAL-PRÁ PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Pela rejeição. Se a decisão judicial reconhecer gue a 
propriedade cumpria sua função social , o proprietário nao se
rá prejudicado, pois receberá o preço da mesma em moeda cor
rente corrigida até a data do efetivo pagamento. 

ES23697-1 DIONÍSIO DAL-PRÁ PFL 
** ****** * PARECER ********* 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indeniza
ção , o modo de emissão dos títulos, ou sua utilização no caso 
de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do 
Projeto. São elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, 
ES31172-7, ES25921-1 , ES27654-9, ES22413-1, ES28989-6, 
ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, 
ES34942-2, ES23102-2 , ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, 
ES29705- 8, e ES22182-5 . 

Pela rejeição. 

ES23698-9 DIONÍSIO DAL-PRÁ PFL 
****** ** * PARECER ********* 

O autor propõe incluir a telefonia rural no elenco de 
instrumentos da política agrícola previstos no art . 42 das 
Disposições Transitórias. 

Em que pese à importância da telefonia, este serviço foi 
omitido ao lado de outros de igual pr ioridade , que podem ser 
fixados nos Planos Plurianuais de Desenvolvimento Agrário a 
serem criados por lei ordinária, nos termos do art . 251. A 
concisão recomendada pela técnica legislativa para a redação 
de um texto constitucional justifica elencar-se apenas os 
principais instrumentos, como está estabelecido no citado 
art. 42. 

Assim, somos pela rejeição da Emenda. 

ES23699-7 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 
**** ***** PARECER ** ** *** ** 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicial a serem estatizados. 

Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, ~ois ine
xiste direito adquirido por parte daqueles que, à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva serventia. 

A medida , além disso, adiaria por longo período de tempo 
os efeitos da estatização. 

Pela rejeição . 

ES23700-4 GIDEL DANTAS PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A abrangência e as limitações relativas à imunidade dos 
templos de qualquer culto estão assentadas na doutrina e na 
jurisprudência. A explicitação pretendida ensejaria 
certamente, novas dúvidas, em vez de dirimir as que, de modo 
geral, já foram exclarecidas pelos intérpretes . 

Pela rejeição . 

ES23701-2 SADIE HAUACHE PFL 
** *** ** ** PARECER ********* 

A Emenda objetiva a supressão do Artigo 26 e seus pará -
grafos das Disposições Transitórias do Projeto de Constitui -
ção da Comissão de Sistematização. 

A proposta tem aspectos que contribuem para o aperfei -
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çoamento do Projeto em questão . 
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES23702-1 SADIE HAUACHE 
*** ****** PARECER ***** **** 

PFL 
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Com o objetivo de democratizar o seguro social inclusive 
promovendo a melhor distribuição de seus recursos, o projeto 
consagra os princípios da seletividade e distributividade das 
prestações previdênciárias . A emenda, que intenta estabelecer 
correspondência absoluta entre o salário do trabalhador e os 
benefícios, inviabilizaria a adoção dos referidos princípios , 
além de promover ônus excessivos à seguridade, principalmente 
por não considerar, para o cálculo dos benefícios, o tempo de 
trabalho e de contribuição do segurado . 

Pela rejeição. 

ES23703-9 ALARICO ABIB PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias federais , daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição. 

ES23704-7 EDÉSIO FRIAS PDT 
********* 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. 

ES2370S-5 JARBAS PASSARINHO PDS 
****** *** PARECER ********* 

Tendo em vista a necessidade de preservação do 
princípio da Solidariedade financeira, a princípio nenhuma 
exceção deve ser aberta no tocante à obrigação de contribuir 
para a Seguridade Social. Casos especiais poderão receber 
tratamento específico a nível da legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES23706-3 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos. 

O instituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapta à realidade político-eleitoral do 
País. 

Peia rejeição . 

ES23707-1 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES23708-0 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

Emenda ao art. 6o., dispondo sobre inviolabilidade dos di
reitos relativos à v1da. 

A disposição já consta do •caput• do art : 6o. 
Pela rejeição. 

ES23709-8 GANDI JAMIL 
********* PARECER ********* 

PFL 

Visa a Emenda incluir, na Seção I do Capítulo I do Tí -
tulo VII, norma relativa à destinação de mercadorias apre
endidas por contrabando, contravenção ou descaminho . 

Não obstante os louváveis propósitos da Emenda, enten
demos que a matéria de que trata enquadra-se mais apropria -
damente na legislação ordinária. 
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Pela reje i ção. 

ES23710-1 ADYLSON MOTTA 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do art . 194 . 

PFL 
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Entendemos, que , na forma como se encontra no texto do 
substitutivo a matéria é mais clara e abrangente . 

Pela rejeição. 

ES23711-0 ADYLSON MOTTA PDS 
********* PARECER ********* 

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

substitutivo a mat éria é mais clara e abrangente . 
Pe l a rejeição . 

-------------------------------------------------------------- ~----------- - ----
ES23712-8 ADYLSON MOTTA PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende a presente Emenda no sentido de confer i r à 
União e aos Estados legislar concorrentemente sobre a orga
nização, garantias, dire it os e deveres das Polícias Cíveis. 

Parece-nos que tal matéria da legislação estadual, obe
dec i das as di retrizes contidas no Capítulo III , do Título v, 
do novo Substitutivo oferecido por este Relator . 

ES23713- 6 BORGES DA SILVEIRA PMDB 
** ******* PARECER ***** **** 

A emenda propõe alteração de toda a Seção de Saúde . 
Muitas das propostas contidas na emenda foram acolhidas 

pelo Rela t or de forma integral, outras parcialmente ou com 
outra redação. 

Pe l a aprovação parcial. 

ES23714-4 BORGES DA SILVEIRA PMDB 
** *** *** * PARECER ********* 

A supressão de imunidades tributárias tradicionais em 
nosso direto, como a relativa aos livros, jornais e 
periódicos , e ao papel destinado à sua impressão , contraria 
tendência crescente, entre os Constituintes , que vem se 
manisfestando desde o início dos trabalhos das Subcomissões 
e das Comissões temáticas. 

Pela rejeição . 

ES23715-2 BORGES DA SILVEIRA PMDB 
** *** **** PARECER *** *** ** * 

A Emenda propõe a explicitação das competências pre 
ferenciais da união , dos estados e municípios na organ i za
ção de seus sistemas de ensino . 

A Proposição em exame, conquanto 
subsídio para o processo legislativo, 
damente considerada quando se tratar 
mentar e ordinária . 

constitua valioso 
merece ser adequa -
da leg i slação comple -

Pela rejeição nos termos do Substitutivo. 

ES23716-1 BORGES DA SILVEIRA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

O autor da emenda propõe aposentadoria aos 55 anos para 
o trabalhador rural . 

Não vemos em que o autor se fundamenta, vez que, no cam
po, a média de vida é mais elevada do que a das cidades. 

Pela rejeição. 

ES23717-9 BORGES DA SILVEIRA PMDB 
*** ****** PARECER **** ***** 

Propõe a Emenda que se suprima o 3o. do Art. 262 do 
Substitutivo , sob o fundamento de que o instituto já foi 
contemplado em outro dispositivo. 

Realmente, a intervenção e a desapropriação de serviços 
privados de saúde devem incluir-se no dispositivo que univer 
saliza o instituto. 
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Pela aprovação. 

ES23718-7 BORGES DA SILVEIRA 
********* PARECER ** ****** * 

PÁG : 0403 
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15:52 :30 

PMDB 

PMDB 

A emeda do nobre Constituinte altera o art. 224, estabe
lecendo limites das despesas com pessoa l . 

Compartilhamos da preocupação do eminente autor da emen
da . Contudo entendemos que a matéria deva ser disciplinada em 
legislação complementar, conforme texto do Substitutivo e a 
opinião da maioria dos Membros desta Comissão. 

Pela rejeição. 

ES23719-5 BORGES DA SILVEIRA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emendaem apreço é cons i derada reje i tada, pois propõe pro
fundas e radicais modificações na postura filosóf i ca que nor
teia o Art . 262 . 

ES23720-9 BORGES DA SILVEIRA PMDB 
*** *** *** PARECER ****** *** 

O universo das atividades relacionadas ao aproveitamento 
dos recursos naturais discriminados em recursos minerais e 
recursos hídricos requer um tratamento constitucional que 
consulte o interesse nac ional sem contudo ir além dos l i mites 
razoáveis no que tange à determinação dos sujeitos e do obje
to dessas atividades. 

Pela rejeição. 

ES23721-7 BORGES DA SILVEIRA PMDB 
********* PARECER ****** ** * 

A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Consti
tuintes , pretendem suprimir a alínea "b" do item II do 8. 
do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confer e imu
nidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serv i ços às "operações que destinem a outros Estados pe
tróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele deri 
vados e energia elétrica". 

Justificam os autores das emendas que referida não-inci
dência afronta os interesses das Unidades Federadas que ex
portam petróleo, combustíveis derivados e energia e l étrica, 
especialmente Rio de Janeiro, Bahia, Mi nas Gerais e Paraná; 
que a não-incidência consagra a incidência no ponto do consu
mo, princíp io repud i ado ao se remodelar o ICM; que consagrará 
o absurdo de beneficiar os estados consumidores de ener gia,em 
detrimento dos estados produtores; que no caso da energia 
produz ida no centro-sul, os estados produtores estariam sendo 
forçados a abrir mão de receita em favor dos estados economi
camente mais poderosos; que prejudicados também seriam os Es
tados do Espírito Santo e Sergipe e punidos o Pará e novamen
te a Bahia ao despontarem como produtores e exportadores de 
energia elétrica; que a exploração dos recursos natura i s para 
gerar eletricidade se faz às custas do desconforto da popula
ção, inutilização de enormes áreas de terras, férteis na 
maioria; que a não-incidência constitu i casuismo injust i ficá 
vel que beneficiará notadamente o Estado de São Paulo, que se 
locupletará à custa de outros estados e que tributará a ener 
gia que não produziu; que os consumidores irão arcar com o 
ônus, inclusive os dos Estados produtores de energia, ao con-

· sumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se 
trata de discriminação contra os Estados produtores dos bens 
especificados; que o carvão e o álcool combustíveis serão 
normalmente tributados nas operações interestaduais ; que tam
bém serão prejudicados os Municípios dos Estados petrolíferos 
e detentores de potenc i ais de energia elétrica, pois de i xarão 
de receber 25% do ICMS ; que pela Lei Constitucional n. 4, de 
1940, competia aos Estados a tributação das mercadorias que 
se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos 
únicos, a razão histórica milita em favor do restabe lecimento 
da competência estadual; que a técnica de tributação sobre o 
valor acrescido evitará o efeito cumu l ativo da carga fi scal, 
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PMDB 

possibilitando, além disso, a divisão equitativa da receita 
entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, de
ferida ao Senado, de fixar as alíquotas interestaduais, será 
suficiente para afastar os riscos de uma tributação elevada; 
que a não incidência em foco produziria um tratamento tão de
sigual quanto não cobrar o ICM ·interestadual nas vendas de 
aço, ligas diversas , cimento e outros bens intermediários ;que 
o dispotivo colide frontalmente com a técnica adotada na re
modelação do ICM; que privileg iando os entes federados mais 
fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4., II, que 
estabelece como tarefa fundamental da República reduzir as 
desigualdades regionais; que o Estado produtor de energia, ao 
importa r produtos industrial i zados, importará também o impos
to que não lhe está sendo permitido cobrar; que não se conse
gue entender o critério utilizado para estabelecer discrimi-

· nação para os demais energéticos como o carvão e o álcool ;que 
não se pode levar a sério o argumento de que em Ita i pu , Tucu
ruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União 
e por i sso os Estados não deveriam ser compensados, devendo 
ser levado em conta que as terras foram alagadas e tornadas 
improdutivas, famílias foram deslocadas aumentando as tensões 
sociais e gerando desocupação a trabalhadores; que São Paulo, 
o grande beneficiário, manteria o c r escimento de sua indús
tria às custas da desagregação dos lares e do desespero de a
gricultores agora sem terra; que Estados com potencial a ser 
explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar 
os recursos de investimentos para outras; que poderão vir a 
ser grandemente prejudicados os Estados e Municípios nos 
quais se}a descoberto petróleo , pois continuarão pobres ; que 
o dispositivo não é mais que um casuísmo con t ra Estados pro
du t ores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele de
rivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os 
Es t ados federados; que o dispositivo fere o princ í pio federa
tivo ao violar a autonomia dos Estados na tr ibutação do im
posto que lhes compete; que os Estados produtores de insumos 
energéti cos serão forçados a abrir mão de rece i ta tr i butária 
em favor de Estados mais ricos e poderosos; que no texto 
constitucional vigente já é irrisória a parcela do Imposto 
único sobre Energia Elétrica e do Imposto único sobre combus
tíveis e Lubrificantes distribuída aos Estados produtores ; 
que a matéria deve ser tratada pela legislação ordinária , pois 
sua inserção na Constituição fere as liberdades dos Estados 
Federados; que a não-incidência pretendida no Projeto retira 
dos Estados produtores e exportadores a oportunidade de aufe
rir receitas decorrentes da exploração dos recursos naturais 
existentes em seus territórios , que ficam com terras inutili
zadas para agr i cultura, aumento de poluição e outras agres
sões à natureza; que o Projeto privilegia os Estados de des
t i no dos produtos energét i cos, inclusive quanto ao ICMS ;que é 
preciso assegurar o direito de o Estado produtor receber por 
um produto extraído em sua base territorial; que é mister am
pliar a receita dos Estados;que nada mais justo do que trans
ferir para os ~ofres estaduais os tributos ressarcidores de 
ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde se ins
talam usinas hi drelétricas e atividades mineradoras. 

Nova versão do Projeto de Constituição está repetindo a 
imunidade e, pois, recusando acolhida à pretensão desta 
emenda . 

ES23722- 5 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

O excessivo detalhamento do texto constitucional pode 
tornar-se rude cerceamento de autonomia e da iniciativa dos 
Municípios. De outra parte, não é necessário especificar cada 
um dos itens que compete o Município realizar , principalmente 
por saber mos que o Brasil conta com mais de 4 .000 Municípios 
com necessidades e graus de desenvolvimento diferenciados. 
Assim sendo, nos parece mais conveniente que os próprios Mu
nicípios, através de Lei Orgânica, estabeleçam livremente 
suas prioridades. 
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Somos , pois , pela rejeição da Emenda. 

ES23723-3 WILSON MARTINS 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0405 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

PMDB 

O tra tamento que o Substit utivo dispensa à matéria já 
contemplada, implicitamente, os objetivos perseguidos pela 
Emenda. 

Pela prejudicialidade. 

ES23724-1 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos perseguidos pela Emenda já se ·acham res
guardados pelo disciplinamento que o Substitutivo imprime à 
maté ria . 

Pela prejudicialidade . 

ES23725-0 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda discrepa do entendimento perfilhado pelo Subs
titutivo, fiel, ademais, ao que vem sendo adotado com relação 
à matéria, desde a fase inicial de elaboração constitucional . 

Pela rejeição. 

ES23726-8 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhendo as ponderações do ilustre autor da Emenda, so
mos pela supressão do dispositivo. 

Pela aprovação. 

ES23727-6 WI LSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Objetiva a Emenda escoimar a redação da alinea "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" . 

ES23728-4 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES23729-2 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda procura estabelecer critérios para fi xação dos 
vencimentos dos magistrados . 

Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, 
a disposição contida na Emenda conflita com o entend i mento 
predominante na Comissão de Sistematização. 

Assim, somos pela sua rejeição . · 
------------------------------------------------ ----------~--------------------

ES23730-6 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos perseguidos pela Emenda já se encontram 
resguardados pelo disciplinamento adotado pelo Substitutivo. 

Pela prejudicialidade . 

ES23731-4 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

Busca a Emenda aprimorar o texto da alinea "h" do item 
do artigo 148 do Projeto . Inobstante, a proposição não mere
ceu guarida entre os membros que detém a maioria da Comissão 
de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES23732-2 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

O art. 151, II, "c", citado na Justificativa , não esta
belece recurso , para o Supremo Tribunal, das sentenças profe
ridas no julgamento de crimes contra a integridade territo-
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rial e a soberania do Estado . Começar o julgamento deles na 
segunda i nstância seria suprimir o duplo grande jurisdição. 

Pela rejeição. 

ES23733-1 WILSON MARTINS PMDB 
*** ****** PARECER *** ***** * 

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

Pela rejeição . 

ES23734-9 WILSON MARTINS 
********* PARECER ****** *** 

Imp rocedente . 

PMDB 

Não se vislumbra a necessidade da mudança proposta. 
Pela re j eição . 

ES23735-7 WILSON MARTINS PMDB 
** ******* PARECER **** ** *** 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece , 
a Relataria , levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritár i a dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibili zam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social , econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo. 

ES23736-5 WILSON MARTINS PMDB 
** ******* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição. 

ES23737-3 WILSON MARTINS PMDB 
*** ***** * PARECER ****** *** 

Através da emenda "sub examine" pretende seu nobre au
tor reduzir de três para dois anos o prazo de aqu1s1çao da 
vitaciedade previsto no parágrafo 2o. do art . 137. Acolhemos 
integralmente a sugestão . 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES23738-1 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda em exame verbera a exclusão do Município do 
elenco de partes legitimadas a propor ação direta de incons
titucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal. 

O elevado número de comunas, multiplicado por dois- por 
poderem ser leg i timamente representadas pelos Prefeitos e pe
las Mesas das Câmaras Municipais- inviabiliza, por si só, a 
pretensão. 

Pela rejeição . 

ES23739- 0 WILSON MARTINS 
********* PARECER **** *** ** 

Procedente. 

ES23740-3 

Merece acolhimento. 
Pela aprovação. 

WILSON MARTINS 
** **** ** * PARECER ********* 

Procedente . 

PMDB 

PMDB 

Merece acolhida a supressão do d i spositivo opugnado, pe
las razões expend i das na justificação . 

Pela aprovação . 
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ES23741-1 WILSON MARTINS 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

Por se ajustar às normas adotadas pela Comissão de Sis
temati zação, somos pela ap rovação da emenda. 

ES23742-0 PLÍNIO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela reje i ção . 

ES23743-8 PL Í NIO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

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

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são 
fatores comprovados da baixa produtiv i dade. A prática , a ex
periência, o conhecimento técnico, a ident i ficação do empre
gado com os objetivos maiores da empresa, significam para ela 
um pat rimônio insubstituível. Investe o empresár io em recur
sos humanos, buscando habil i tar .e apr imorar a qualificação 
profissional de seus empregados. Por tudo isso, é elementar 
que seja virtualmente contrário à rota t ividade da sua mão-de
obra, f ator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento. 

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer 
para a relação empregaticia , fundada na bilateralidade do 
contrato, uma condição un i pessoal, paternalista e impositiva, 
que, ao longo do tempo , sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais. 

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que , em todas 
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendên
cia majoritár i a dessas propostas, aceita por lideranças de 
categorias econômicas e profissionais que , diuturnamente, vêm 
se manifestando por todos os meios de comunicação: é a veda
ção da despedida imotivada ou sem justa causa, em termos a 
serem definidos pela legislação ordinária . 

ES23744-6 DORETO CAMPANARI PMDB 
********* PARECER ********* 

O nobre constituinte Doreto Campanari propõe nova reda
ção para o art . 18, sob o fundamento de que a expressão "na 
forma da lei" é despicienda. Apesar de concordarmos, em tese 
com o ilustre proponente, entendemos que as expressões aludi
das são , em últ ima anál i se , i mpeditivas de interpretações 
destorcidas. Preferimos, todavia alterar a redação para evi
tar dúvidas futuras. 

E$23745-4 DORETO CAMPANARI PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Subst it u
tivo . Pe l o contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboí' ação do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 
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ES23746-2 DORETO CAMPANARI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a da r redação ma i s sintética a todos os 
parágrafos e alíneas do Art. 18 . Acontece que apesar do cui
dado com que foi elaborada a propos i ção não acrescenta nada 
ao texto original. Ante o exposto preferimos manter , até por 
coerência , nosso subs t itut i vo . No entanto, como e la é em suas 
linhas ge ra i s praticament e idênt ica, vamos considerá- la, par
cialmente aprovada. 

ES23747-1 DORETO CAMPA NARI PMDB 
********* PARECER ********* 

O nobre const i tuinte por uma questão de conc1sao pr opõe a 
substituição das expressões "0 Presidente da Rep~blica , os 
Governadores de Estado e do Distr it o Federal, os Pref eitos" 
por "os membros do Execu t ivo" . A idéia é aparentemente váli
da, por ém, em muitos países os delegados de po l ícia não elei
tos, os juizes de paz também, isto poderia futuramente vir a 
ocorrer no Brasil e para evitar a necessidade proxima de al
terar a Constituição preferimos manter o texto, que ou bem ou 
mal é mais explícito e evita qualquer d~vida de interpreta
ção . 

ES23748-9 DORETO CAMPANARI PMDB 
********* PARECER ***** **** 

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

Pela rejeição. 

ES23749-7 DORETO CAMPANARI PMDB 
********* PARECER ********* 

Consideramos que a constituição deve assegurar ao traba
lhador a jornada máxima de o i to horas de trabalho d i árias e o 
repouso semanal remunerado . A redução progressiva do total de 
horas trabalhadas por semana deve ser objeto , a vosso ver , de 
negocição coletiva, cristal i zando-se periodicamente seus re
sultados mais comuns em lei. 

ES23750-1 DORETO CAMPANARI PMDB 
** **** *** PARECER ** ******* 

Pretende o autor evitar que o parágrafo 9o. do art . 13 
se componha de duas frases. 

O referido dispositivo está redigido em conformidade com 
a boa técnica legislativa . 

Pela rejeição. 

ES23751-9 DORETO CAMPANARI PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9 . 

ES23752-7 DORETO CAMPANARI PMDB 
****** *** PARECER ** ******* 

A Emenda propõe a supressão do art i go do Ante - projeto que 
corresponde ao 8. das Disposições Transitórias do Substituti
vos. Trata-se o preceito da fixação de prazo para a elabora
ção das Leis Complementares e da legislação ordinária que de
verão ser elaboradas pelo Congresso Nacional após a promulga
ção da Constituição . 

A regra em apreço é relevante a fim de abreviar, o quanto 
poss ível, a edição das normas complementares da nova Consti
tuição. 

Pela rejeição. 

ES23753-5 DORETO CAMPANARI 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a restabelecer a 
vínculo matrimonial, tal como constava 
apr ovação da Emenda Constitucional no . 

Somos pela rejeição. 

PMDB 

indissolubilidade 
da Carta Magna até 
9, de 1977. 

do 
a 
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A Emenda proposta tem por objetivo proteger as nascentes 
de alguns rios específicos, através da determinação de um 
plano de proteção flores t al a ser executado 180 dias após a 
promulgação da Constituição. 

Embora se tenha em consideração a necessidade de se pro
tegerem a flora , a fauna e o meio ambiente, tais prov i dências 
não devem integrar o texto constituc ional, por constuírem in
teresses caract erísticos dos respectivos Estados . 

Pela rejeição . 

ES23755-1 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Ante à impossibilidade de se firmar um preceito genérico 
para todos os municípios, devido à enorme dive rsidade entre 
eles, optamos por acatar algumas Emendas que deixam à legis
lação ordinária a regulamentação do assunto , mantendo, contu
do, a restrição para os mandatos eletivos federais e estadu
ais. 

ES23756-0 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda propõe a supressão do Art . 237 . 
Dado o cunho soc i al de que se reveste, o instituto do 

usucapião urbano se torna matéria constitucional . 
Seu objetivo é assegurar o direito de moradia a milhões 

de famílias carentes. 
Pela rejeição. 

ES23757-8 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER *** ***** * 

O caráter permanente ao exerc1c1o de todos os cargos de 
Min i stro do TCU é idéia que não encontrou recep t ividade junto 
à maior i a dos membros da Comissão. 

Pela rejeição. 

ES23758-6 JOSÉ SANTANA PFL 
*** ****** PARECER ********* 

O autor da emenda intenta supr1m1r do Substitutivo a i
niciat i va popular de emendar a Constituição. Pela reje i ção. 

ES23759-4 JOSÉ SANTANA PFL 
****** *** PARECER ** ******* 

O preceito do artigo 58, proposto ainda na fase da Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, 
vem sendo veementemente defendido em numerosas Emendas e 
enaltecido, pelo seu sentido moralizador , pelos Srs. Const i 
tuintes. É uma das formas de se acabar com o nepotismo lamen
t avelmente tão comum na administração pública . 

ES23760-8 JOSÉ SANTANA PFL 
***** **** PARECER *** **** ** 

A disposição cr i ticada tem o sentido moralizador de cingir 
o provimento dos cargos de confiança da administração pública 
aos servidores efetivos. Por isso mesmo, vamos dispor, no Su
bstitutivo, que a restri~ão seja extensiva a todos os Pode
res, e não, apenas, ao Executivo. 

ES23761-6 JOSÉ SANTANA PFL 
******** * PARECER ********* 

A emenda sugere a supressão do art. 239 do Substitutivo 
por se tratar de matéria passível de leg i slação ordinária. 
Outrossim , não é oportuno institucionalizar o subsídio no tex 
to const i tucional. 

Pela aprovação da emenda . 

ES23762-4 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda que permaneçam inalterada topônimos de 
Municípios e Distritos que tinham , ou mantenham, a mesma de
nominação por mais de cem anos . Embora vál i da a argumentação, 
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não nos parece necessária previsão Constitucional a respeito. 
Pela rejeição. 

ES23763-2 JOSÉ SANTA NA PFL 
********* PARECER ********* 

Os princípios do ordenamnto espacial do pa í s, devem, ne
cessáriamente, contemplar, na definição da Política Nacional 
Urbana, o transporte coletivo urbano, por ser o mesmo um com
ponente significativo da atividade produtiva. Porém, por se 
tratar de matéria que deve objetivamente refletir efetivamen
te a realidade urbana regional, deve o assunto ser objeto de 
Lei Ordinária. 

Pela rejeição . 

ES23764-1 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ***** **** 

A expressão "fundação pública" não está posta com o senti
do técnico-jurídico a que a Emenda se refere. Visa, tão so
mente, à semelhança das empresas públicas, em contraposição 
às empresas privadas, distinguí-las das fundações particula
res, em que não há inferência adminis t rativa ou econômica do 
Poder Público. 

ES23765-9 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

O acréscimo de parágrafo ao art. 30 do Substitutivo, como 
se pretende com a emenda , colide com a orientação adotada pe
lo Relator. 

Pela rejeição. 

ES23766-7 JOSÉ. SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Trata-se de um princípio teórico a que estamos aten -
tos. Entretanto, pelo fato mesmo de ser teórico, julgamos 
dispensável sua enunciação. Nem por ter sido constantemente 
explicitado, tem deixado de haver hipertrofia do Executivo e 
ingerência dele no Legislativo e no Judiciário. Se feita com 
juízo, a Constituição trará as regras operacionais que garan
tam a harmonia e independência dos Três Poderes, que espera -
mos sejam realmente só três . 

Do que, de resto, se encarregará a prática política. 
Pela rejeição. 

ES23767-5 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda não diz o que fazer do art. 2o., cujo corpo 
passa a ser o caput do art. 1o .. Somos pelo seu aproveitamen
to parcial no referente ao parágrafo único. 

ES23768-3 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23769-1 JOSÉ SANTANA 
********* PARECER ********* 

Carece de fundamento a supressão da expressão 
ral" no inciso V, do artigo 86, do Substitutivo, com 
texto propõe que cesse a tutela da Justiça Eleitoral 
da posse de um parlamentar. 

Assim , somos pelo acolhimento desta Emenda . 

ES23770-5 JOSÉ SANTANA 
********* PARECER ********* 

PFL 

"eleito
i sso o 
depois 

PFL 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretr i zes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 
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A Emenda, proposta pelo ilustre Const i tuin t e , conflita 
com a or i entação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES23772-1 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Consideramos prejudicada a fina l idade da Emenda , t endo 
em v i sta que as instituições que o autor pretende assegurar , 
não são afetadas por nenhuma disposição con t ida no Substitu
tivo do Relator . 

Pela prejudicialidade . 

ES23773- 0 · JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

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

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente. 
Pela rejeição. 

ES23774-8 NAPHTALI ALVES PMDB 
*** ****** PARECER ** ** ***** 

A Emenda tem por escopo a supressão de dispos i ção norma
t i va do Substitutivo , por entendê-la conflitante com o siste
ma presidencialista de governo . 

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

ES23775-6 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa ní tida opção pelo parlamentaris
mo. Pela rejeição . 

ES23776- 4 NAPHTALI ALVES 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 . 

ES23777-2 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER **** ** *** 

Embora os elevados propósitos do nobre Const i tuinte, a 
presente Emenda, confl i ta com a sistemát i ca adotada pelo Su
bstitutivo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda . 

ES23778-1 "NAPHTALI ALVES PMDB 
****** *** PARECER ** ***** ** 

O nobre constituinte pretende modificar dispositivo per
tinente ao parlamentarismo, por ser contrário ao sistema de 
governo proposto no substitutivo do Relator ao Projeto de 
Const i tuição . 

Embora respeite o ponto de vista do ilustre Constituin
te, penso ser necessário ao País a adoção de um sistema que 
propicie maior estabilidade às instituições polí t icas , evi
tando crises que retardam o amadurecimento democrático do 
Brasil. O presidencialismo , por concentrar as dec i sões numa 
só pessoa, não me parece o melhor s i stema . 

Pela rejeição . 

ES23779-9 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ***** **** 

O Substitutivo expressa, de forma cristalina, opção pelo 
sistema parlamentarista de governo. Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições , não 
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PMDB 

há como se acolher a que vislumbra finalidade diametralmente 
oposta , à por fim consignada. Pela rejeição , na forma do 
Subst it uti vo. 

ES23780-2 NAPHTALI ALVES 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 
con t ribu i ção . Pela aprovação , na forma do Subst it utivo. 

ES23781-1 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES23782-9 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES23783-7 NAPHTALI ALVES 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. 

ES23784-5 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Em assim sendo , somos pela re j eição da Emenda . 

ES23785-3 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

A expressão proposta é mais restritiva que a exarada no 
Projeto. Com efeito, por recursos públicos estendem-se in
gressos no tesouro, ao contrário do que ocorre com os incen
tivos fiscais, que implicam renúncia do Estados na sua arre
cadação. 

Pela rejeição. 

ES23786-1 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtal i 
Alves de Souza, colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno , pelo que somos por sua rejeição. 

ES23787- 0 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda proposta está em descompasso com a perspectiva 
do Substitutivo, sendo , por conseguinte, rejeitada. 

Pela rejeição. 

ES23788-8 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo , de autoria do Constituinte Naphtali 
Alves de Souza , colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno , pelo que somos por sua rejeição. 

ES23789-6 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Constitu i nte Naphtali 
Alves de Souza , colide com o Sistema Parlamentar i sta de Go-
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PMDB 

ES23790-0 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Cons t ituinte Naphtali 
Alves de Souza , colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno, pelo que somos por sua rejeição. 

ES23791-8 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Constitu i nte Naphtali 
Alves de Souza, colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno , pelo que somos por sua rejeição . 

ES23792-6 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali 
Alves de Souza, colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno, pelo que somos por sua rejeição. 

ES23793-4 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali 
Alves de Souza, colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno, pelo que somos por sua rejeição . 

ES23794-2 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali 
Alves de Souza , colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno , pelo que somos por sua rejeição . 

ES23795-1 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em tela objet i va alterar o art . 6o . do Capítulo 
das Disposições Transitórias , o qual prevê a criação de Es t a
dos. 

O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do 
Substitu t ivo que vamos oferecer , em razão do acolhimento da 
Emenda apresentadas para esse fim. 

Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda. 

ES23796- 9 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali 
Alves de Souza, colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno , pelo que somos por sua rejeição. 

ES23797-7 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Constitu i nte Naphtali 
Alves de Souza, colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno, pelo que somos por sua rejeição. 

ES23798-5 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Subst i tu
tivo do Relator . 

ES23799-3 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo , de autoria do Constitui~te Naphtali 
Alves de Souza, colide com o Sistema Parlamentar i sta de Go
verno , pelo que somos por sua rejeição. 

ES23800-1 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo , de autoria do Constituinte Naphtali 
Alves de Souza, colide com o Sistema Parlamentar i sta de Go
verno , pelo que somos por sua rejeição . 
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A Emenda em est udo, de autoria do Consti t uinte Napht ali 
Alves de Souza , colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno, pelo que somos por sua re jeição. 

ES23802-7 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Adotado o sistema Parlamentarista de Governo torna-se 
necessário a alusão do Primeiro-Ministro na hipótese refer ida 
pe la Emenda. 

Pela rejeição . 

ES23803-5 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali 
Alves de Souza , colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno, pelo que somos por sua rejeição. 

ES23804-3 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autori a do Constituinte Naphtali 
Al ves de Souza, colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno, pelo que somos por sua rejeição. 

ES23805-1 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali 
Alves de Souza, colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno , pelo que somos por sua rejeição . 

ES23806-0 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo i lustre Constituinte, conflita 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela reje i ção. 

ES23807-8 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23808-6 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23809-4 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A delimitação detalhada do campo de incidência de cada 
tributo e do seu limite de isenção não é matéria 
constitucional , mas tarefa do legislador ordinário . 

Pela rejeição. 

ES23810-8 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende aditar parágr afo ao art. 6o. estabele
cendo que nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a 
lei o estabeleça, nem cobrado em cada exerc~cio sem que a lei 
que o houver instituído ou aumentado esteja em vigor antes do 
início do exercício financeiro . 

A emenda na sua prime ir a parte está prejudicada . Concor
damos, parcialmente com a segunda parte, mas na forma do art. 
170, itens I e III, alínea "b" . 

Pela aprovação nos termos do Substitut i vo. 
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A inclusa emenda propõe nova redação ao 3o . do art. 
209 , para ajustá-la à emenda em que restringe aos bens imó
veis o campo de incidênc i a do imposto sobre transmissão por 
causã mortis ou doação. 

Nova versão do Projeto da Comissão de Si stemati zação 
reitera o texto anter ior , portant o em desacordo com a preten
são. 

Pe l a rejeição. 

ES23812- 4 JOSÉ SANTANA PF L 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe o acr éscimo , ao parágrafo único do art. 
10 , do Substitutivo, de expressão asseguradora da manutenção 
da ordem pública, em caso de greve . 

Mas , a manutenção da ordem públ i ca é obrigação do Esta
do, em qualquer circunst ância. 

ES23813-2 

O que se propõe é redundante . 
Pela rejeição. 

JOSÉ SANTANA 
********* PARECER ** ******* 

PF L 

Trata-se de emenda de redação em que se propõe a s ubsti tu i 
ção no par ágrafo 3o. do art . 90, da expressão "poderes " por 
"atribu ições". 

O dispositivo afirma que as CPis "gozam de poderes de in -
vestigação . . . " Não há falar em gozo de atr i buições como o 
quer o nobre autor da Emenda. A expressão mais adequada pa
ra a hipót ese é "poderes ", não se just i ficando, assim , a mu
dança proposta. 

E$23814-1 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A de l egação leg i s l a t iva interna não é novidade . Embora 
não praticada até agora , já está prev i s t a no art. 52 da Cons
ti t uição vigente . 

Por outro lado , conquanto mais abrangentes que "propos i 
ções" as expressões "pr oj etos de le i" são mais apropri ados 
para a de l egação constante do 2. do ar t . 90 . 

ES23815-9 JOSÉ SANTANA PFL 
***** **** PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, po i s cor
responde à orientação adotada pelo Relat or. 

Pela aprovação. 

ES23816- 7 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PA RECER ****** *** 

Trata a emenda de i negibilidade por lesão aos cof res pú
blicos, incluindo o Distrito Federal e os Territórios . 

. Somos pela supressão do parágrafo 11 do art i go 13 , por 
entendermos que a matéria deve ser disc i plinada na l e i com
plementar das inegibilidades. 

Pela rejeição. 

ES23817- S JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituint e , conf lita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES23818-3 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda foi cont emplada quanto ao mérito , parc i a l mente . 
Os di s pos i tivos não inc l uídos foram entendidos como per t inen
t es à leg i slação ordinár i a . 

Somos , pois , pela sua aprovação parcial. 

ES23819- 1 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ** ******* 

Tem em vista a Emenda suprimir a in iciativa popular pre-
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Não vemos por que alijar a participação do povo, através 
de iniciativa direta , no processo de elaboração legislativa , 
o que constitui, aliás, uma tendência obrigada em Constitui
ções modernas , a exemplo do que ocorre na Espanha. 

Somos , pois , pela rejeição da Emenda. 

ES23820-5 JOSÉ SANTANA PFL 
**** ***** PARECER *** ***** * 

A Emenda modificativa ao 5o . do art . 210 do Substitu
tivo ao Projeto de Constituição não se ajusta ao entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização . 

Deve ser rejeitada 

ES23821-3 JOSÉ SANTANA PFL 
******** * PARECER ***** **** 

A emenda sob exame quer que o imposto sobre transmissão 
"causa mortis" e doação incida apenas sobre bens imóveis ou 
direitos a eles relativos. 

Embora as ações e outros títulos ao portador também se
riam alcançados, pela amplitude da redação do Projeto, na 
prática realmente ficariam de fora muitos bens móveis sequer 
declarados: títulos ao portador, jóias, moedas estrangeiras, 
bens no exterior etc . 

Por outro lado, a fiscalização das transferências e doa
ções de bens móveis seria de custo imensamente superior ao 
benefício, e impossível na maioria dos presentes . 

ES23822-1 JOSÉ SANTANA PFL 
****** *** PARECER ********* 

A idéia preconizada pelo ilustre Autor já se encontra a
tendida em outras disposições pertinentes ao assunto. 

Pela prejudicialidade . 

ES23823-0 JOSÉ SANTANA PFL 
***** **** PARECER ***** **** 

O Substitutivo prevê a destinação de recursos para i ns -
tituições privadas de ensino, desde que atendidas determina -
das condições. 

Pela rejeição. 

ES23824-8 JOSÉ SANTANA PFL 
***** ** ** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23825-6 JOSÉ SANTANA PFL 
****** *** PARECER ***** *** * 

Não obstante se pudesse considerar o incentivo ao turis
mo como programa de governo, no atual estágio de desenvolvi
mento nacional o setor serviço assume cada vez maior relevân
cia, donde a justificativa para a incorporação de dispositivo 
que visa à modernização dos setores da economia do País . 

Pela rejeição . 

ES23826-4 JOSÉ SANTANA PFL 
**** *** ** PARECER ********* 

A supressão do ítem III e dos 4o. e 5o. do art. 210 do 
Substitutivo ao Projeto de Constituição não se ajusta ao en
tendimento predominante da Comissão de Sistematização; toda
via, o campo de incidência do imposto deve ser restringido. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo . 

ES23827-2 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

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

gador de despedir o empregado , tornou-se, artificiosamente, 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos ex-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES23827-2 JOSÉ SANTANA PFL 

PÁG : 04 17 
16/10/87 
15:52:30 

pressivos das categorias envolvidas têm se manifestado, rein
teradamente, por uma solução harmoniosa do problema . 

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

De sua parte , não interessa ao empregador insp i rar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado , pois esses são 
fatores comprovados da baixa produtividade . A prática , a ex
periênc ia, o conhecimento técnico, a identificação do empre
gado com os objetivos maiores da empresa, significam para ela 
um patrimônio insubs t ituível. Investe o empresário em recur
sos humano~. buscando hab il itar e aprimorar a qualificação 
profissional de seus empregados. Por tudo isso, é elementar 
que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
obr a, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento. 

Posta a questão nestes termos, não há porque se trazer 
para a relação empregatícia, fundada na bilateral i dade do 
contrato, uma condição unipessoa l , paternalista e impositiva, 
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judiciais. 

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

ES23828-1 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Objet i va a Emenda dar nova red~ção ao item II do art . 
195, dele suprimindo as expressoes "ou potencia l" e 
"ou postos à sua disposição". 

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

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

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

Pela rejeição. 

ES23829-9 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter 
algumas indicações básicas sobre as fontes de financiamento 
do novo Sistema de Seguridade Social, de modo a sustentar a 
dimensão que lhe é atribuída como instrumento de proteção 
social, com escopo bem mais amplo do que aquele abrigado no 
âmbito da previdênc i a . Assim sendo, e de forma coerente com o 
princípio de diversificação das fontes de financiamento , 
optamos por manter a contribuição do empregador, sobre a 
folha de s2lários , o faturamento e o lucro, pois as três 
bases constituem fatos geradores distintos. 

Caberá à lei ordinária d i spensar tratamento específico 
aos casos em que se revelar inap li cável a múlt i pla 
incidência. 

Pela rej~ição. 

ES23830-2 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 
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- quando propõe a desapropriação apenas das terras improduti
vas; 

- quando assegura a aceitação do TOA como meio de pagamento 
de qualquer t ri buto federal. 

Merecem apoio , porém , os d i spositivos que determinam a 
ação do Poder Público no apo io à implementação da reforma 
agrária. 

Pela aprovação parc ial . 

ES23831-1 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Con t agem recíproca de t empo de serviço público e pr iva
do , para efeito de aposentadoria . 

O Substitu t ivo deverá prever a matéria, inclusive de 
forma mais ampla, vez que destinada a garantir todos os di
reitos previdenciários , e não apenas, o direito a aposentado
ria . 

Pela aprovação. 

ES23832-9 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ****** *** 

Entendemos que o texto constitucional deverá con t er 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 def i nir outras 
f ontes , em conformidade com o princ í pio de "diversificação 
das fontes de financimento" , optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anterior . 

Pela rejeição. 

ES23833-7 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER **** ***** 

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

pretendido pelo seu Autor . 
Pe l a aprovação parcial. 

ES23834- 5 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER *** ** **** 

A ressalva proposta como inclusão no par. 1o . do artigo 
101 já se encontra con t ida , de modo mais amplo , no seu próprio 
ítem II. 

ES23835- 3 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constitu i nte suprime~ art. 224, 
e incisos, que trata sobre despesa com pessoal . 

Entendemos que o dispositivo proposto no Subst i tutivo é 
coerente , estabelecendo que Le i Complementar fixará os lim i 
tes para a despesa com pessoal. 

Pela rejeição. 

ES23836-1 JOSÉ SANTANA PFL 
***** **** PARECER ** ******* 

A Emenda tem por objet ivo ampliar a redação do dispositi vo 
incluindo matéria de le i ordinária . Dada a intenção de tornar 
o texto isento de toda expressão presc i ndível, não deve ser 
insluída no texto do Substitut i vo . 

Pela rejeição. 

ES23837-0 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Propondo a modificação do 10 . do art. 96 tem em vi~ta a 
presente Emenda permitir que os Tribunais Superiores, por 
seus Presidentes , também so l icitem urgência para a aprecia
ção de projetos de sua iniciativa . 
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Não vemos razão para estender aos Tribunais Superiores a 
prerrogativa estabelecida em favor do Presidente da Repúbli
ca e do Primeiro Ministro . A nossa inconcordância com a 
ex tensão propos t a justifica-se na razão de que os Tribunais 
não têm como tarefa fundamental incumbências de natureza 
executiva, como acontece com as inerentes às do Poder Execu -
t ivo e por i sso que demandam medidas legislat i vas que , se 
não tomadas com urgência podem causar sérios transtornos 
à adminis t ração do País . Como tal não ocorre em relação 
à função judicante, não vemos razão para a previsão consti
tucional em causa , que , pela Emenda, se pretende aos Tribu
nais Superiores estender. 

ES23838-8 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A supressão de imunidades tributárias tradicionais em 
nosso direto, como a relativa aos livros, jorna i s e 
periódicos, e ao papel destinado à sua impressão, contrar i a 
tendência crescente, entre os Constituintes, que vem se 
manisfestando desde o in í cio dos trabalhos das Subcomissões 
e das Comissões temáticas. 

Pela rejeição. 

ES23839-6 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A sugestão de modificação do artigo 240 e parágrafo unl
co não demonstra um aprimoramento do texto constitucional . 

Pela rejeição. 

ES23840- 0 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Instituição da aposentadoria com proventos proporcio
nais, a partir dos 10 anos de trabalho. 

ES23841-8 

Medida altamente nociva ao sistema de seguridade. 
Pela rejeição. 

ITAMAR FRANCO 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES23842-6 ITAMAR FRANCO 
********* PARECER ***** *** * 

PL 

PL 

A emenda proposta aprimora a redação do texto constitu
cional . 

Pela aprovação parcial . 

ES23843-4 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Tendo proposto à aceitação, para o art . 2o., emendas 
que·apenas fazem a junção do art. 2o . com o 1o ., e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distrito Federal, só podemos, por absoluta coerência, ser 
pela rejeição desta emenda. 

ES23844-2 LUIZ FREIRE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emendd reafirma o Texto do Substitutivo, na primeira 
parte , e amplia a redação do dispositivo original incluindo 
ma t é ri a que seria melhor regulada em lei ordinária. 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 

ES23845-1 DOMINGOS LEONELLI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe acréscimo ao 11 do art. 6o . determi
nando o fornecimento gratuito de um exemplar da Cons ti tuição 
Federal a todos os eleitores . 

O conteúdo dessa sugestão melhor se situa no ~~bito da 
legislação ordinária. 

Pela rejeição. 
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PMDB 

A superação dos preconceitos de r aça e cor são obje
tivos fundamentais do Estado, e estão também consagrados no 
princípio da i·gualdade de todos perante a lei. Serão, assim, 
consequentes a const rução de uma grande Nação na igualdade 
sem distinção de sexo, e a fundamentação das relações inter
nacionais do Brasil inclusive no repúd io ao racismo. Pelare
jeição. 

ES23847-7 DOMINGOS LEONELLI PMDB 
********* PARECER ********* 

· A emenda pretende acrescentar ao 55 do art . 6o. do 
substitutivo a segui nte expressão: 

• . .. e se mais de uma associação pretender re
presentar o mesmo segmento social ou a mesma 
comunidade de interesse, somente uma terá di
reito a representação perante o Poder Púb l ico, 
conforme a lei". 

Não concordamos com a proposta por ser a matéria nela 
versada própria de lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES23848-5 DOMINGOS LEONELLI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito 
de simplificar a redação do Projeto , pela eliminação de ex
pressões ou de artigos prescindíve i s. É preferível adotar uma 
forma que contenha o princípio do direito, como o fez o Subs
titutivo do Relator, sem, contudo, estender ~se em aspectos 
que são pertinentes à lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES23849-3 DOMINGOS LEONELLI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda instituir o voto des tit uinte. 
Em que pesem os argumentos do autor, somos pela r edação 

· atual do art. 14, que veda a cassação de direitos po l ít i cos e 
disciplina sua perda. 

Pela rejeição. 

ES23850-7 DOMINGOS LEONELLI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vis ta que o Substitutivo mantém 
o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas doEs
tado ou do Município, onde houver, vedando, porém, a c ri ação 
de novos Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

ES23851-5 DOMINGOS LEONELLI PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende a exclusão de Estado a ser 
desmembrado visando a criação de nova unidade. 

Tendo em vista a supressão do próprio dispositivo , em 
atenção ao acolhimento de outras Emendas, opinamos pela apro
vação da proposição em exame, nos termos do Substitutivo do 
Relator. 

ES23852- 3 DOMINGOS LEONELLI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art. 193. 
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a 

matéria. Razão pela .qual adotamos diversa redação no novo Su
bstitutivo que oferecemos . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES23853-1 DOMINGOS LEONELLI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo 
incluindo matéria de lei ordinária . uada a intenção de tornar 
o texto isento de toda expressão presc indível, não deve ser 
incluída no texto do Substitutivo. 

Pela rejeição. 
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PMDB 

PDT 

Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à 
compatibilização do dispositivo emendado com normas fixadas 
no mesmo t exto const i tucional . 

ES23855- 8 NI LSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende acrescen t ar parágrafo ao art . 6o., 
dispondo sobre o acesso à informações, em complemen t o ao dis
posto no 40 do mesmo artigo. 

Não concordamos com a proposta, por entendê-la desneces
sária no tex t o do Substitutivo . 

Pela rejeição . 

ES23856-6 NILSON GI BSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende acrescentar parágrafo ao art. 6o. do 
Substitutivo, para permitir ao Estado operam serviços de in 
formações sobre dados indispensáve i s à segurança nacional e 
púb l ica. 

Não podemos concordar com a proposta, já que não condiz 
com o plano geral adotado na elaboração do substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES23857- 4 NILSON GIBSON PMDB 
*** ****** PARECER ******* ** 

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

A redação final do Substitutivo revela-se ma i s ajustada 
ao texto. constitucional. 

Pela rejeição . 

ES23858-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe suprimir do text o os crimes contra a 
"integridade territorial e a soberan i a do Estado , com funda
mento razoável . 

Pela aprovação. 

ES23859-1 NILSON GIBSON 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 
Const i tuição . 

Pela rejeição. 

ES23860-4 NILSON GIBSON 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 . 

ES23861-2 NILSON GIBSON PMDB 
** **** *** PARECER ********* 

O nobre Constituinte pretende acrescentar um parágrafo ao 
artigo 121, para excetuar da exoneração obrigatória determina 
dos Ministros, considerados assessores do Chefe de Estado e 
não do Chefe de Governo. 

Embora louvável o objetivo, a Emenda , deve ser rejeitada, 
porque os Ministros, sem exceção , ·integram o Governo. 

Pela rejeição. 

ES23862-1 NILSON GIBSON PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art. 193 . 
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A disciplinação do texto condiz com a necessidade de re
gulação da matéria, resultando dispensáveis as alterações 
propostas na Emenda. 

Pela rejeição. 

ES23863-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER *** **** ** 

A emenda é aceita em quase a sua totalidade, excetuan
do-se a prescrição de di reção administrativa descentralizada 
e interdependente em cada nível de governo. 

Entendemos que, a se manter a d i reção administrativa 
descentral izada, estar-se-á mantendo , também o processo de 
es f acelamen t o da saúde . 

Somos po i s, pela sua aprovação parcial. 

ES23864- 7 NI LSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23865-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela r eje i ção. 

ES23866-3 NILSON GIBSON 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 . 

ES23867-1 NILSON GI BSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES23868-0 NILSON GIBSON 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 reje i ção. 

ES23869-8 NILSON GIBSON PMDB 
*** ****** PARECER *** ***** * 

A pretensão da emenda já se encontra atendida plenamente 
no Subst itutivo do Relator , razão porque fica prejudicada . 

Pela prejud i cial i dade . 

ES23870-1 MAURÍCIO NASSER 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 
Constitu i ção. 

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

ES23872-8 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis, não se enquadra na pe r spectiva do Substi
tu t ivo , sendo impossível, tecnicamente, o seu aproveitamento. 
Pela rejeição . 

ES23873-6 ADYLSON MOTTA PDS 
********* PARECER ********* 

A previdência privada já existe e continuará a existir , 
sempre , é lógico , regulada por lei. 

A Constituição, sobre a questão , limitar-se-á a anunciar 
o sistema de previdência complementar a ser organ izado pela 
entidade oficial de previdência. 

Assim , pela rejeição da emenda . 

ES23874-4 ADYLSON MOTTA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda declara inadmissíveis as provas obtidas por 
meios não aceitos. 

A matéria está melhor e mais precisamente tratada no 
Substitutivo . 

Opinamos pela rejeição . 

ES23875-2 ADYLSON MOTTA PDS 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda objetiva suprimi r o dispositivo do 
projeto que proibe a subvenção e o incentivo social do Poder 
Público às entidades de previdência privada com fins 
lucrativos . 

Não concordamos com a sugestão porque, além de 
considerarmos o texto em questão imprescindível, sem conteúdo 
constitui reivindicação de parcela ponderável de nossos 
constituintes . 

Pela rejeição. 

ES23876-1 FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação . 

PTB 

A inclusão deste dispositivo t em por objetivo defender 
os interesses maiores do país no setor mineral, coibindo si
tuações de improdutividade que afetam diretamente o seu de
senvolvimento econômico . Para atender a tais interesses, so
mos pela aprovação da Emenda. 

ES23877-9 FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER ********* 

Convém ressaltar o e l evado mérito de proposições 
buscam fixar formas de proteção ambiental. No entanto , 
jetivo da Emenda em exame já se encontra atendido pelo 
titutivo, especialmente pelo art. 295, 1o . , item V. 

Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 

ES23878-7 FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER ********* 

PTB 

que 
o ob

Subs-

PTB 

A Emenda tem por objetivo amp l iar a redação do dispositivo 
incluindo matéria de lei ordinária. Dada a intenção de tornar 
o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser 
incluída no texto do Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES23879-5 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

O texto do princípio firmado no Inciso XVIII , objetiva 
proporcionar aos trabalhadores um ambiente de trabalho cada 
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vez mais i sento de riscos à sua integridade psicofísica . 
O progresso tecnológico está à exigir das empresas me

lhores condições de saúde, hi giene e segurança do trabalho 
aos seus colaboradores . 

A f unção social das empresas não se l i mi ta apenas are
muneração do trabalho executado, mas, pri ncipalmente em pro
piciar ao trabalhador condições de perfeita salubridade. 

Os novos tempos exigem como imperativo de justiça soci
al, mudanças concretas em prol do engrandecimento do homem. 
Daí a importância em se manter o d i spositivo no texto consti
tucional. 

ES23880-9 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda não concorre para o aperfe i çoamento do Substitu
tivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos ado t ar na elaboração do texto do Projeto de 
Constitu i ção . 

Pela reje i ção. 

ES23881-7 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda entra em detalhes que serão melhor estudados em 
etapa posterior. 

Somos pela sua rejeição. 

ES23882-5 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa modificar o final do Art . 263, modificando 
a expressão "s aúde Opcional" ou suprimi ndo-a, para "tratamen
to dos infortúnios do trabalho" . 

O relator entende que a emenda divorcia o conjunto de 
medidas que promovem, prot egem e recuperam a saúde do traba
lhador. Como segmento da saúde pública, a saúde ocupacional 
necessita estar vinculada ao Sistema único de Saúde . 

Por estar consignado no artigo 7o . , ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e Segurança do tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado , no caso, através do Sistema único de 
Saúde . 

Entende o relator que a definição de Sistema único não 
o vincula a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vários ministérios. 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comi t ê Misto da OIT e OMS , reunido em Genebra , 
no ano de 1957, para designar, justamente,o conjunto de ações 
que envolvam a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. 
Não é um anglicismo , por tanto, mesmo porque a etmologia de 
"saúde" e "ocupacional" não é anglo-saxânica , mas , sim, la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra , em 
1957 , estabeleceu os seguintes objet i vos para a Saúde Ocupa
ciona l, 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 trtabalhadores em todas as ocupa
ções ; 

2 - prevenir todo o prejuí zo causado à saúde dos tra
ba l hadores pelas condições do seu trabalho; 

3 ~ proteger os trabalhadores , em seu trabalho, cont r a 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
s aúde ; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas ; 

5 - em suma , adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho . 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem , do trabalhador, por 
reconhecer - se que as condiçÕes de trabalho e o ambiente onde 
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êle exerce a sua ocupação são potencialmente morbígenos. De
preende-se, portanto, que a segurança do trabalho é uma con
dição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalha
dor a um trauma ou a uma determinada patologia . A engenharia 
de segurança do trabalho, conquanto nobre e respe it ável pela 
sua ação no contexto da Saúde Ocupacional , é apenas uma d is
cipl ina auxiliar , dentre tantas outras , como a emfermagem do 
trabalho, a toxicologia, a ergonomia , etc., com vistas à pre
servação da integridade física e mental da pessoa que tra
balha, junto à medicina do trabalho , promovendo, protegendo 
e recuperando a saúde. 

Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na àrea de Segurança do Trabalhador",ape
nas reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negocia
da, pois é o mais fundamental dos direitos e dos bens do ser 
humano e, portanto, as condições de segurança e higiene que 
garantem a saúde também não podem ser suscetíveis de qualquer 
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 ocupacional é um segmento da saúde públ i
ca , assim considerada pela OMS . 

Somos , pois, pela r eje ição da emenda . 

ES23883-3 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Subst it u
tivo . Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projet o de 
Constit uição . 

Pela rejeição. 

ES23884- 1 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda à eliminação das restrições impostas aos 
militares que pretendem se candidatar a cargos elet i vos . 

Tais restrições têm por objetivo preservar os quartéis 
da politização e evitar os incovenientes das paixões políti
cas nas fileiras militares . 

Pela rejeição. 

ES23885-0 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A matéria con'stante da presente emenda, embora os altos 
propósitos do eminente Constituinte,conflita com a sistemát i
ca adotada pelo Substitutivo . 

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES23886-8 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

Opinando pela manu t enção do texto originalmente consig
nado , não vemos como acolher a Emenda. Pela rejeição. 

ES23887-6 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

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

ES23888-4 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa, quanto à duração do mandato do 
atual Presidente, a opinião de que deva prosseguir até 15 de 
março de 1989 . Pela rejeição. 

E$23889-2 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

O objetivo da presente Emenda é reduzir, de 5 para 4 
anos a duração do mandato do Presidente da República. 
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Como, ao fim, firmada ficou a opção pelo sistema parla
mentar de governo, pareceu-nos melhor, até, ampliar o período 
do mandato para 6 anos, o que, óbviamente, não faríamos se a 
nossa opção fosse pelo presidencialismo . 

Somos, assim, pela rejeição da emenda. 

ES23890-6 FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação. 

PTB 

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. 

ES23891-4 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

Quando o projeto quis restringir o âmbito da inviolabi
lidade parlamentar, o fez de forma categórica como no ítem II 
do art. 41. Desse modo, não vemos motivo para tornar expressa 
a amplitude das prerrogativas dos Deputados e Senadores pre
vistas no caput do art. 84. 

ES23892-2 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

Data vênia do eminente Autor, a matéria tratada pela 
presente Emenda já se acha contemplada, em essência, no con
texto do Substitutivo, ainda que de forma mais ampla. 

Pela prejudicialidade. 

ES23893-1 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23894-9 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe se acrescente um parágrafo, que conside
ra penoso e relevante o tempo de serviço prestado à Jus t iça 
Eleitora l, ao art . 165. Não nos convencemos da justeza da 
proposta . 

Pela rejeição. 

ES23895-7 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

Propõe alteração na redação do parágrafo 27 do artigo 
6o., para elencar fatos típicos suj eitos a apenação com pri
são perpétua ou pena de morte. Tais penas, em primeiro lugar, 
chocam-se com a tradição constitucional e legal brasileira. 
Em segundo lugar, tem demonstrado a experiência de vários pa
íses que não há relação direta entre a aplicação de penas má
ximas e a redução da violência e crim i nalidade . 

Pela rejeição. 

ES23896-5 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* 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. 

ES23897-3 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

Propõe alteração na redação do parágrafo 27 do artigo 
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6o., para elencar fatos típicos sujeitos a apenação com pri
são perpétua ou pena de morte. Tais penas, em primeiro lugar, 
chocam-se com a tradição constitucional e legal brasileira. 
Em segundo lugar, tem demonstrado a experiência de vários pa
íses que não há relação direta entre a aplicação de penas má
ximas e a redução da violência e criminalidade . 

Pela rejeição . 

ES23898-1 FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda Ja 
ao substitutivo, observadas as restrições 
281. 

Pela aprovação parcial. 

ES23899-0 FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER ******* ** 

PTB 

está incorporado 
contidas no Artigo 

PTB 

A emenda propõe que se acrescentem dois parágrafos ao 
art. 157, cujo conteúdo nos parece mais pertinente a lei or
dinária. 

Pela rejeição. 

ES23900-7 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito 
de simplificar a redação do Projeto, pela eliminação de ex
pressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma 
forma que contenha o princípio do direito, como o fez o Subs
titutivo do Relator, sem, contudo, estender-se em aspectos 
que são pertinentes à lei ordinária. 

Pela rejeição . 

ES23901-S RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art. 6o. 
do Substitutivo, que assegura ao proprietário de imovel rural 

· o direito de obter do Podder Público declaração, renovável 
periodicamente, de que o bem cumpre função social. 

Entendemos que a emenda deve ser acatada, uma vez que a 
manutenção do dispositivo no texto constitucional acarretará 
a criação de novas instâncias burocráticas,estimulando varia
das formas de corrupção e obstaculizando a implementação da 
reforma agrária no País. 

Pela aprovação. 

ES23902-3 WILSON MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda substituir a palavra "oponentes por 
opoentes" , no art. 155. A correção é necessária. 

Pela aprovação . 

ES23903-1 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Resolvemos suprimir, em nosso substitutivo, no inciso 
XXII, do art. 7o. a referência à obrigatoriedade da negocia
ção coletiva, exatamente para compatilizar o texto do substi
tutivo, em face do parágrafo 7o . do art. 9o. 

Aconteceu, portanto, o contrário do que a Emenda propõe, 
isto é, a norma suprimida é a do inciso XXII, do art. 7o. 

Somos pela prejudicialidade. 

ES23904-0 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ******* ** 

Aqui é proposta a supressão do parágrafo So.,do art.9o ., 
do Substitutivo . 

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

O dispos i tivo é necessário , somos pela rejeição da Emen-
da . 

ES23905-8 ALYSSON PAULINELLI PFL 
******* ** PARECER ********* 

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

Consider amos, entre t anto , que e la se legitima, quando ope
rada pela assemb l éia ger al da entidade sindical, relativamen
te à categoria prof i ssional ou econômica que ela representa, 
uma vez que todos os i ntegran t es da categoria se benef iciam 
das vantagens conqu i stadas pelo órgão de classe . 

A leg i timidade é dada pela assemblé i a geral e são objeto 
do ônus somente os integrantes da categoria representada . 

Nesses termos , a Constituição deve reconhecer expressamen
te a compulsoriedade da contribu i ção . 

Por isso somos pe l a rejeição da Emenda, que propõe a su
pressão da norma do parágrafo 3o. do art.9o. do Substitutivo . 

ES23906-6 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ** ******* 

A intermed i ação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas d i scussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Constitu i ntes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de mu i tos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem . 

No entanto, as peculiaridades da real i dade 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 r i sco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa prát i 
ca . Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bi-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores . 

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

ES23907-4 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A proteção legal do salário se constitue num princ1p1o 
universalmente instituído, no sentido não somente de garantir 
um direito qu~ representa o alicerce da manutenção do traba
lhador e de sua família, mas também, de resguardá-la contra 
os riscos de sua retenção por parte de certas empresas que 
dela se beneficiam. Tal procedimento , além de ser irregular , 
acarreta sérios transtornos no sustento do trabalhador , in
clusive em aumento de suas despesas: face a incidência de ju
ros de débitos contraídos através de emprést i mos . 

A nosso ver, não se verifica , propriamente, uma retenção 
de salário nos casos de danos causados ao patrimônio do em
pregador e nem na concessão de emprést imos ; nessas situações , 
o que ocorre , é apenas uma rotina de desconto em folha do 
sa l ário do empregado . No caso de morte do empregado e tendo 
ele credores na praça, não cabe ao empregador a qualquer tí
tulo, reter o seu salário, ficando o encargo de lidar com os 
credores à viúva do empregado. O empregador , em nenhuma hi 
pótese , tem o direi t o de d i spor do salário do empregado após 
o trabalho já real i zado. 

Assim, op i namos pela rejeição da presente emenda. 

ES 23908- 2 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 
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Não vemos o conflito apontado na "Justificação" de vez 
que, embora caiba à Previdência Social a prestação de servi 
ço, incumbe ao empregador o pagamento do seguro. 

ES23909-1 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva suprimir o inciso XXIII, do artigo 7o . 
do projeto. 

Nos países desenvolvidos os trabalhadores participam 
efetivamente do resultado do processo produtivo. 

A participação dos trabalhadores nos lucros das empre 
sas , ocorrem normalmente quando os efeitos são positivos, is
to é , quando a produção at i nge 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 -
penha ou produtividade de seus colaboradores. 

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. 

ES23910-4 

Optamos pe l a forma do texto do Substitutivo. 
Pela rejeição. 

ALYSSON PAULINELLI 
****** *** PARECER ********* 

PFL 

O acordo coletivo é realizado entre a empresa e seus em
pregados. Não há necessidade, assim, de sua menção no texto, 
vez que se trata de uma forma livre e soberana de contrato, 
embora coletivo, já amparado pelo Projeto. 

Pela rejeição. 

ES23911-2 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ** *** ** ** 

O objetivo do inciso XV, quando êstabelece remuneração 
integral para o gozo de férias, é o de . proteger o trabalha
dor contra qualquer ato que venha prejudicar a integralidade 
do seu salário naquele período. É evidente que caberá à le
gislação ordinária prever aqueles casos , por exemplo, de au
sência do empregado ocorrido no período aquisitivo, a possi
bilidade de férias colet i vas e proporcionais, além de outros 
aspectos. Por esse motivo, encontra-se no dispositivo a ex
pressão "na forma da lei". 

ES23912-1 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER *** ****** 

A exigência da regulamentação exclusiva da prática do 
serviço extraordinário deve ser entendida no contexto da ple
na liberdade sindical proposta no Substitutivo. Nele não per
manecerão sem sindicato categorias que desejam organizar-se 
dessa forma. A possibilidade de regulação em lei, se efetiva
da, dispensaria a necessária aquiescência dos trabalhadores à 
prática do serviço extraordinário e às condições de sua efe -
t ivação . . 

ES23913-9 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre, naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso. A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total. 

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

Pela rejeição. 

ES23914-7 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te-
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máticas , seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos , sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequada à legislação ordinár i a. 

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

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

Na verdade~ quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo . A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender . 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país, mas, pelo de
senvolvimento tecnologico , por motivos de interesse públ 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, al i ás, 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 vi da. 

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 . 

ES23915-5 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Por força de Emendas já aprovadas, que estabelecem a in
denização ao empregado, como forma inibidora da resc i são sem 
justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipóteses 
que não configuram a despedida imotivada, acreditamos que a 
garantia do emprego, preconizada por todos os segmentos com 
representação na Constituinte, está amplamente assegurada . 
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substi-
tutivo . 

ES23916-3 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Consideramos o termo "trabalhadores" mais abrangente que 
"empregados". No caso é mais apropriado, pois os diversos in
cisos do artigo 7o. relacionam direitos apl icáveis a emprega
dos, profissionais liberais e autônomos ao lado de outros so
mente exigíve i s por quem mantém vínc0lo empregatício. Nesse 
último caso,é evidente e portanto não necessita explicitação, 
que os dispositivos não podem aplicar-se a autônomos e pro
fissionais liberais . 

Pela rejeição . 

ES239 17-1 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende modificar o 55 do art. 6o. do su
bstitutivo com o fim de estabelecer que a entidade associada 
pode representar seus associados quando autorizada expres
samente, na forma da lei . 

Não concordamos com emenda, por considerarmos desneces
sária a referência à lei. 

Pela rejeição. 

ES23918- 0 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ** ******* 
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Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na or i enta
ção adotada pela Comissão de Sistemat i zação. 

ES23919-8 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parc i al nos termos do Substitutivo. 

ES23920- 1 ALYSSON PAULINELLI PF L 
********* PARECER ********* 

A emenda em exame pretende alter a r a redação dos pará
graf os 33 e 34 do art . 6o. do subst it uti vo, com o obj e tivo de 
estabe l ecer a prévia i ndenização para os casos de desapro
pr i ação e de resguar dar os imóveis rura i s produtivos de qual
quer ação desapropriatória. 

Quanto ao primeiro item emendado, acreditamos que a re
dação bf e r ecida pelo substitutivo é sat i sfatória , pos t o tra
tar-se de garant ir apenas a justa remuneração , remetendo á 
le i a regulamentação das formas de pagamento. 

Face à supressão do 34 , justamente reivindicada por 
várias emendas apresentadas, não há como acolher a mod i fica
ção sugerida. 

Pela rejeição . 

ES23921-0 LUIZ SALOMÃO PDT 
** ***** ** PARECER ********* 

A emenda pretende dar nova redação ao 5o . do ar t . 6o. 
do substitutivo, alterando-lhe o conteúdo. 

Pela própria sist emática adotada para a elaboração do 
substitutivo, não podemos acatar a sugestão oferecida na 
eme nda. 

Pela rejeição . 

ES23922-8 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
** ******* PARECER **** ***** 

Pret ende a Emenda, acrescentar item VI ao art . 207 do 
Subst i tut ivo do Relator (Projeto de Constituição ) incl uindo 
imposto sobre lubrificant es e combus tí veis líquidos e gasosos 
na compet ência da União , quando se encontra na competência 
dos Estados e do Distr i to Federal. 

Assim , haveria desequilíbrio nas arrecadações de recei
tas tributárias da União, dos Estados e do Distri t o Federal. 

Pe l a rejeição. 

ES23923- 6 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A emenda sob exame, ao lado de out ras, suprime o petróleo 
e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, da atri 
bu ição do Senado para estabe lecer a l íquotas do I CM nas opera
ções intra- estaduais (art. 209, 5., I I) e, no tocant e à imu 
nidade do mesmo imposto, prevista para operações que destinem 
a outros Estados petróleo, combust í ve i s líquidos e gasosos de 
le derivados e energia elétrica , subsfi tui-a para as opera
ções relativas a lubr ificantes (acresc i dos e combust íveis l í 
quidos e gasosos, de qua l quer espécie, utilizados nos meios 
de transportes (portanto sejam destinados a outros Es t ados ou 
não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia 
elétrica (art . 209, 8., II . b). 

Justifica que o sistema viário naci onal fo i constru í do e 
vinha sendo mantido mediante recursos v i nculados oriundos dos 
combustíveis automotores e lubrificantes, o que consider a ade 
quado porquanto o consumo é diretamente proporcional à solici 
tação do sistema viár i o . 

Adi t a que esse imenso patrimônio começou a. atrof iar e de
teriorar quando extint a a vinculação do impo_sto único sobre 
combust íveis líquidos e gasosos. 

Na verdade , qualquer estabe leci mento de al í quotas , pelo 
Senado , de impostos estaduais, inter f e re na aut onomi a fede ra
tiva dos Estados. Nova versão mantém apenas os mi nera i s . A 
vinculação de impostos a fins específicos vem da or i gem histó 
rica dos tributos e não se constitui em aberração, ma l grado o 
Poder Legislativo possa dar apropriado destino à rece ita nos 
orçament os públicos. 
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No que concerne à alteração da imunidade, o ideal seria 
deixar o assunto para as Constituições dos Estados. Não o fa
zendo o Projeto, poderia ape r feiçoá-la nos termos da emenda. 

Pe l a aprovação parcia l . 

ES23924-4 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
*** ***** * PARECER ** ** ***** 

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

Acontece que inobstante os · respeitáveis argumentos 
da Justificação o que se pretende regular como nova 
repartição de receitas tributárias peca por falta de 
supedâneo na competência da União , à vista do elenco de 
impostos constante no art. 207 . 

Pela prejudicialidade . 

ES23925-2 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos pela rejeição. Entendemos que deva ser mantida a 
gratuidade da celebração do casamento, não instituída, porém, 
a gratuidade do processo de habilitação para o casamento . 

Pela rejeição . 

ES23926-1 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
**** *** ** PARECER ** **** *** 

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

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas, seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequado à legislação ordinária. 

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

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

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país, mas, pelo de
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vir 
a ser a solução idial . 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 diárias de trabalho em 8 (oito) horas, 
no máximo. 

ES23927-9 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
***** ** ** PARECER ** ***** ** 

A emenda propõe uma redação para o artigo 10, do substi
tutivo, que, em verdade, significa o reconhecimento de nume
rosas restrições, as quais, ditas de forma genérica, propi-
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ciarão interpretações capazes de redundar em negação do exer
cício do direito. 

O substitutivo adota uma redação que permite efetivamen
te aquele exercício. 

Somos pela rejeição . 

ES23928-7 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende modificar o 55 do art. 6o. do su
bstitutivo com o fim de estabelecer que a entidade associada 
pode representar seus associados quando autorizada expres
samente, na forma da lei. 

Não concordamos com a emenda, por considerarmos desne
cessária a referência à lei . 

Pela rejeição. 

ES23929-5 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

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

Somos pela rejeição . 

ES23930-9 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre , naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso. A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total. 

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

Pela rejeição. 

ES23931-7 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame deseja criar na competência dos Esta
dos o imposto único dobre minerais, lubrificantes, combustí
veis e energia elétrica, à semelhança dos atuais impostos ú
nicos federais. Jusitifica que os setores mineral e energéti
co possuem características próprias que tornam conveniente a 
tributação única. A transferênc i a da União para os Estados é 
justificada como correção de injustiça para com as regiões 
mineradoras e produtoras de insumos básicos, necessitadas de 
recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras ativi
dades produtivas em substituição à mi~eração, quando da 
exaustão das jazidas ou diante da perda de parte substancial 
de território pela construção de barragens hidrelétrica. 

O Projeto prevê a extinção dos impostos únicos e a in
corporação dos bens tributados para o campo de incidência do 
ICMS, todavia com exceções para as operações interestaduais e 
até estabelecimento de alíquotas para as operações intraesta
duaís (art. 209, 5o.-II e So., II-b). Só essas interfe
rências na tributação revelam a complexidade dela e os riscos 
em desmanchar um sistema de impostos únicos para reconstrução 
nas incidências do ICM. 

Todavia, a decisão é eminentemente política . 

ES23932-5 DÁLTON CANABRAVA 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. 
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ES23933-3 DÁLTON CANABRAVA 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 
Const it uição . 

Pela rejeição. 

ES23934-1 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda substituir, no 1o . do art. 97 , a expres
são "Casa iniciadora" por "Casa de origem" . 

Entendemos melhor a redação do Projeto, pois uma proposi
ção que vai à rev i são do Senado, por exemplo, pode ter or i gem 

no Poder Executivo, pelo que seria inadequado referir que a 
Câmara Federal seria a Casa de Origem. Melhor que se a refi 
ra , então, podendo aplicar o designativo também ao Senado 
quando inicie o processo l egislattvo, como "Casa iniciadora". 

Pela rejeição. 

ES23935-0 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe assegurar a prev1a indenização em caso 
de desapropriação. A matéria deverá ser tratada por lei, que 
estabelecerá os procedimentos para desapropriação, mediante 
justa indenização, nos termos da redação oferecida pelo Subs 
titutivo. Trata-se, a nosso ver, de fixar no texto constitu
cional o direito de propriedade, subordinada ao bem-estar so
cial , remetendo à lei definir as formas de pagamento das in
denizações. 

Pela rejeição. 

ES23936-8 JOSÉ SANTANA PFL 
********* 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. 

ES23937-6 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Tem em vista a Emenda substituir o designativo da Subseção 
II - "Disposições Gerais" da Seção VIII do Capitulo v, por 
"Das Leis Complementares e Ordinárias". 

Ocorre que não se li mita a Subseção II em causa a prescre
ver regras relativas exclusivamente a leis complementares e 
ordinárias indo além, pois contém disposições sobre delegação 
legislativa e exped ição de decretos com força de lei. Pores
ta razão o designat i vo proposto não espelharia , com exati
dão, o conteúdo das regras constantes dessa subsção e por is
so que designada como "Disposições Gerais" . 

ES23938-4 JOSÉ SANTANA PFL 
********* 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. 

ES23939-2 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende apenas dar melhor forma à redação do 
artigo 206 , sem modificá-lo quanto ao mérito . 

Todavia , a nosso ver, ela ainda não consegue o grau de 
perfeição necessário, pois mantém o principal defeito da a
tual redação, isto é, dá a impressão de que a ava l iação se 
refere ao efeito da concessão ou da norma legal quando , na 
realidade, o que se deseja avaliar é o efeito gerado pelo 
próprio incentivo. 

O assunto certamente terá a devida consideração em etapa 
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ES23940- 6 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aper feiçoamen t o do Substitu
tivo. Pe lo contrário , contraria a filosofia e as dire t rizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Cons t ituição. 

Pela rejeição . 

ES23941-4 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Subst itu
tivo . Pelo contrário, contraria a filosofia e as dire t rizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projet o de 
Consti t uição . 

Pela rej eição . 

ES23942-2 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria de demarcação de linhas de fronte i ras deverá
fi car a cargo dos estudos técnicos a ser elaborados pela Co
missão de Redivisão Terr i tor i al prev ista no Substitutivo . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES23943-1 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substi tu 
tivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as d i r etr i zes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES23944-9 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor permiti r aos ma ior es de dezesseis 
anos, o direito de al i star -se el eitores e de votar. 

Entendemos que nessa idade, o jovem a i nda não adqu i 
riu a maturidade necessária para o exercício do voto , apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação . 

Pela rejeição . 

ES23945-7 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parc i al nos termos do Substitutivo . 

ES23946-5 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Apesar da relevânc i a da proposta, não deve rá se r incluída 
no texto do Substituti vo, por tra t ar-se de ma t éria apropriada 
para legislação complemen t ar . 

Pela rejeição. 

ES23947 - 3 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ** ** *** ** 

A inclusão dos dispos i tivos sugeridos pela emenda nas 
Disposições Transitór ias ser i a redundante , posto que o pará
grafo 36 do Substitutivo prevê a defesa dos consumidores como 
um dos deveres do Estado, a seu regulamentado em lei. 

Pela rejeição. 

ES23948-1 RITA CAMATA 
********* PARECER ********* 

ES23949-0 

Trata-se de matér i a tí pi ca de lei ordinária . 
Pela rejeição. 

RITA CAMATA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 
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A emenda tem por objetivo ampliar a 
d i spositivo . Dada a intenção de tornar o texto 
expressão prescind í vel, não deve ser incluída 
Substitutivo . 

Pela reje i ção. 

ES23950- 3 RITA CAMATA 
********* PARECER *·******** 

redação do 
isento de toda 
na forma do 

PMDB 

A emenda propõe que a compos1çao, organização e atribui
ções dos Conselhos Estaduais de Justiça sejam definidos pelas 
Const i tuições estaduais, em vez de por leis. Decidimos supri 
mir tais Conselhos. 

Pela re j e i ção . 

ES23951-1 GERSON CAMATA PMDB 
** **** *** PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substi t u
t i vo. Pelo contrário, contraria a fi losofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES23952-0 GERSON CAMATA PMDB 
***** **** PARECER **** ***** 

Com redação alterada, em vitude do acolhimento de outras 
proposições sobre o mesmo assunto, a presente emenda é de ser 
aceita. Pela aprovação . 

ES23953-8 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A proposição em tela visa a determinar a expedição de lei 
complementar denominada Código de Defesa da Democracia . 

Parece-nos desnecessár i a tal providência , desde que os 
atos a serem contemplados pelo referido diploma , bem como as 
sanções pelos ilícitos políticos já integram o ordenamento 
jurídicq. 

Não já falta de leis, pode haver falta de seu f i el cum
primento. Pela rejeição . 

ES23954-6 GERSON CAMATA 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 . 

ES23955-4 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição em análise não se faz necessár i a, pois a 
matéria a ser disciplinada pela lei ordinária já se acha con
tida em di plomas lega i s vári os, na atualidade. 

Se a fórmula legal adotada é imperfeita , cabe ao legis 
lador aperfeiçoá-la . 

Pela rejeição da Emenda . 
-------------------------------------------------------------. -----------------

ES23956-2 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pe lo contrário, contraria a filosof ia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do tex t o do Proj eto de 
Constituição. 

Pela rejeição . 

ES23957-1 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pelo contrário, contrar i a a f i losofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do tex t o do Projeto de 
Constituição . 

Pela rejeição . 
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ES23958-9 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Entre os direitos assegurados aos menores, no texto do 
substitutivo está o da profissionalização de que trata a pre
sente emenda. Garante-se também a educação especia lizada e 
gratuita em creches e pré-escolas. Pela aprovação. 

ES23959-7 RITA CAMATA 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da 
ao substitutivo, observadas 
281. 

PMDB 

Emenda já está incorporado 
as restrições contidas no Artigo 

Pela aprovação parcial _ 

ES23960-1 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ******** * 

O processo de reforma constitucional proposto não se 
adequa à nossa realidade. Numa Const i tuição, que se prevê 
bastante analítica , a submissão de sua reforma às Assembléias 
Legislativas significará , por certo, mais uma fonte de crises 
pois a rigidez do sistema impedirá, quase sempre, a mudança 

do texto constitucional_ 

ES23961-9 RITA CAMATA 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 Projet o de 
Constituição _ 

Pela rejeição. 

ES23962-7 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

·Propõe o autor da emenda que a aposentadoria por velhi
ce do trabalhador rural ocorra aos 60 anos de idade, reduzin
do-a, portanto, em cinco anos. 

Entedemos que o l imite de 65 anos de idade, previsto pa
ra a concessão desse benefício, deve ser mantido, em vista 
da melhoria das condições da vida do brasileiro e, consequen
temente, do aumento de sua espectativa de vida. 

Pela rejeição. 

ES23963-5 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pelo contrário , contraria a filosofia e as diretr izes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constitu i ção_ 

Pela rejeição. 

ES23964-3 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Com a presente Emenda objetivam seus ilustres autores in
serir no art. 77, que elenca as competências exclusivas do 
Congresso Nacional, disposição determinativa da fixação, na 
elaboração do orçamento plurianual de investimento, "de per
centual máximo de recursos que poderão ser utilizados para o 
pagamento do endividamento externo". 

A aceitação da emenda implicaria em deslocar, do plano da 
lei edita~a com a colaboração do Presidente da Repúb l ica, ma
téria legislável com a participação do Legislativo e do Exe
cutivo, eis que, consoante disposto no art. 76, II, o orça
mento e o plano plurianual de investimentos e estabelecido 
por le i e não por resolução do Congresso Nacional _ Por outro 
la do é inapropriado aludir-se, como o faz o dispos itivo pro
posto, em "pagamento do endividamento externo", pois o que se 
deve saldar é a dívida e não o endividamento. 

Pela rejeição. 

ES23965-1 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

2 A Emenda sob exame delega à lei a atribuição de dispor 
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sobre a concessão de recursos públicos às antidades privadas 
que ministrarem o ensino gratuito. 

Trata-se, ev i dentemente, de disposição que engloba as 
bolsas de estudo- A única modalidade de ensino particular 
gratuito. 

Apesar do elevado alcance social, somos pela manutenção 
do Substitutivo, atribuindo a concessão de bolsas às disponi
bilidades dos sistemas de ensino. 

Pela rejeição. 

ES23966-0 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali 
Alves de Souza, colide com o Sistema Parlamentarista de Go
verno, pelo que somos por sua rejeição . 

ES23967-8 NAPHTALI ALVES 
********* PARECER ********* 

A Emenda não tem razão de ser na 
apresentada. O assunto será apreciado 
ções gerais do s i stema de governo. 

ES23968-6 CARLOS BENEVIDES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

forma isolada como foi 
no bojo das conceitua-

PMDB 

Pretende o autor estender à mãe adotiva a licença remu
nerada devida à gestante . 

A nosso ver a situação da mãe adotiva carece de circuns
tância que torne indispensável a licença gestante após o par
to : o aleitamento . Por essa razão, não se justifica a licença 
nesses casos. 

ES23969-4 CARLOS BENEVIDES PMDB 
********* PARECER ********* 

A fórmula proposta pela Emenda não pode ser adotada para 
o curto período de tempo de exercício nele previsto. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES23970-8 CARLOS BENEVIDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos, o direito de alistar-se eleitores e de votar. 

Entendemos que nessa idade , o jovem ainda não adqui
riu a matur i dade necessária para o exercício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação. 

Pela rejeição. 

ES23971-6 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ********* 

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-

. lei ra . 
Pela rejeição. 

ES23972-4 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES23973- 2 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Tem por objetivo a emenda a inclusão de um item no art. 
77, prevendo que caberá ao Congresso Nacional "aprovar a rea
l ização de obras e serviços de valor superior a cinco por 
cento do Orçamento Federal". 

Alega o nobre autor da Emenda -que a ela foi instigado pe
l o exemplo do Poder Executivo de, "a qualquer preço, e urgen-
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PMDB 

Se esse o argumento justificador da Emenda , diremos que a 
solução contra atos que possam, no entender do Congresso Na
cional, contrariar os interesses do País, praticados pelo Go
verno, terão o remédio constitucional no sistema parlamentar 
de governo, capaz de inibi-los, não necessitando, assim, que, 
para atos normais de administração, seja o Congresso Nacional 

chamado a opinar. 
Somos assim contrário à aprovação da Emenda. 

ES23974-1 THEODORO MENDES 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. 

Pe la reje ição. 

ES23975-9 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente o 
tempo de trabalho exigido para a concessão de aposentadoria 
por tempo de serviço. 

A nossso ver, é injustificável tal pretensão, eis que, 
segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, nas últimas 
décadas, a média de vida da população brasileira. 

Não bastasse essa circunstância, a medida traria ser1os 
problemas para o sistema previdenciário, portanto estaríamos 
aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados . 

Pela rejeição. 

ES23976-7 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justificar a 
retirada do termo "saúde" do inciso XVII do artigo 7o. do Su-
bstitutivo. · 

Consideramos, contudo, que o ·dispositivo, objeto da 
emenda, em seu todo, encontra-se contido no inciso XVIII. Por 
essa razão, optamos pela supressão completa do ítem em ques
tão. 

Pela aprovação . 

ES23977-5 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES23978-3 THEODORO MENDES PMDB 
*** *** *** PARECER ********* 

Pretende o autor corrigir a redação do texto do art. 2o. 
das Disposições Transitórias. 

Em que pesem os argumentos do autor, entendemos que deve 
ser manti da a redação atual do citado dispositivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES23979-1 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r, do artigo 263 
do substitutivo do Relator, a expressão "e Saúde Ocupacional" 
argumentando que "o Sistema Nacional único de Saúde tem como 
alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde 
Ocupacional é o Trabalhador". 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único de Saúde . 

Por estar consignado no artigo 7o., ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e Segurança do Tra
balho , necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado , no caso, através do Sistema único de 
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PMDB 

Entende o relato r que a definição de Sistema ún i co não o 
VINCULA a um determinado ministério , ainda que a idé i a de 
sistema i mpl i que também na possib il idade da ex i st ênci a de 
subsistemas, ligados a vários minis t ér ios. 

Quanto ao termo "Saúde Ocupaciona l esta foi a expr essão 
de escolha do Comitê Mi sto, da OIT e OMS, reun i do em Genebra, 
no ano de 1957, para designar, justament e, o conjunt o de 
ações que envolvem a saúde, a higiene e a segurança do t raba
lho . Não é um anglicismo, portanto, mesmo porque a e t mologia 
de "saúde " e ocupacional " não é anglo-saxónica, mas, s im, la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra , em 
1957, estabeleceu os segu intes objeti vos para a Saúde Ocupa
cional, que a concei t uam e estabelecem o seu âmb ito de atua
ção : 

1 - promover e manter o mais alto gr au de bem est a r f í
s i co, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos t raba
lhadores pelas condições do seu traba lho ; 

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 psicológ i cas; 

5 - em suma, adapta r o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho . 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do traba l hador, por 
reconhecer - se que as condições de t rabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morb í genos . De
preende-se , que a segurança do trabalho é uma condição pre
vent i va 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 respeitáve l pela sua 
ação no contexto da Saúde Ocupac ional, é apenas uma disci 
plina auxiliar, dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Trabalho, a tox i cologia, a ergonomia , et c ., com v i stas a pre
servação da integridade f ísica e mental da pessoa que traba
lha, junto à medicina do trabalho, promovendo, protegendo e 
recuperando a saúde . 

Quanto ao argumento levantado de como f i cariam as "Nego
ciações Coletivas na área de Segurança do Trabalho" , apenas 
reaf i rmamos que a saúde não pode ser vendida ou negocia
da, pois é o mais f undamental dos direi t os e dos bens do ser 
humano, portanto, as condições de segu rança e higiene que 
garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qual
quer negociação . 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupaciona l e a 
sua vigilância epidemiológica integrem a rede basica de saú
de, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública , assim considerada pela OMS . 

Somos , pois, pe la rejeição da emenda. 

ES23980- 5 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Adotamos , em parte , a Emenda , no sentido de integrar o 
Aviso-pr évio entre os direitos fundamentais do t r abal hador e
lencados no artigo 7o . do Substitutivo . 

ES2398 1-3 JOSÉ GENO Í NO PT 
********* PARECER ********* 

O artigo foi suprimido, poi s a sua proposta j á est á con
templada em outros d i spositivos do Capít ulo. Seu detalhament o 
e elementos secundários serão tratados pela lei ordinár i a . 

Pela rejeição. 

ES23982- 1 JOSÉ GENO ÍNO PT 
********* PARECER ********* 
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A matéria é digna de tratamento pela lei ordinária e pe
las políticas públicas. 

Pela rejeição. 

ES23983- 0 JOSÉ GENOÍNO PT 
********* PARECER ********* 

Dec i de o Relator, diante da multiplicidade das propostas 
recebidas e das opções feitas como resultado de negociação , 
propor a rejeição da presente emenda, por incompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fruto de amplo 
consenso. 

ES23984-8 JOSÉ GENOÍNO PT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23985-6 JOSÉ GENOÍNO PT 
********* PARECER ********* 

O "livre acesso aos bens cultura i s" é um dos direitos 
culturais, proclamados no dispositivo e também anunciado na 
parte do Projeto que trata dos "Direitos e Garantias Indivi
duais". 

Pela rejeição. 

ES23986-4 FRANCISCO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos, o direito de alistar-se eleitores e de votar. 

Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adqui
riu a maturidade necessária para o exercício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação. 

Pela rejeição. 

ES23987-2 FRANCISCO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES23988-1 FRANCISCO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a emenda alterar a parte final do parágrafo 28 
do artigo 6o . . A alteração proposta foi absorvida pela reda
ção dada ao Projeto, que omite a remissão que quer o Autor 
suprimir. 

Pela aprovação. 

ES23989-9 OSVALDO SOBRINHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES23990-2 OSVALDO SOBRINHO 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES23991-1 OSVALDO SOBRINHO 
*• ******* PARECER ********* 

O Substitutivo opta pelo princ1p1o do 
gratuito , devendo a obrigatoriedade e 
estender-se progressivamente . 

PMDB 

já foi 

PMDB 

ensino público 
a gratuidade 
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Pela rejeição. 

ES23992-9 OSVALDO SOBRINHO 
********* PARECE R ********* 
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PMDB 

PMDB 

O con t eúdo da 
ao substitutivo , observadas as 
281 . 

Emenda já es t á incorporado 
res t rições contidas no Art igo 

Pela aprovação parcial. 

ES23993 - 7 OSVALDO SOBRINHO 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda , em sua essênc i a , 
incorporado ao s ubstitut ivo . 

Pe la aprovação parc ia l. 

ES23994-5 OSVALDO SOBRINHO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

j á fo i 

PMOB 

A Emenda sob apreciação consagra o princ1p1o da liberda
de de ensino, salvo para fins de autor i zação , reconheci mento 
e credenciamento de cursos , assim como pa r a cumprimento da 
legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional . 

A proposição, além de conter important e princípio de na
tureza democrática , pode contribuir para o atendimento de um 
dos ma i s amb icionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qualidade do ensino . 

Pela aprovação . 

ES23995-3 OSVALDO SOBRINHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Segundo a tradição hi stórica , a autonomia é um atributo 
das universidades e não das i nst i tuições isoladas . 

Pela rej eição. 

ES23996-1 OSVALDO SOBRINHO PMDB 
********* PARECER ********* 

As sugestões contidas na presente Emenda trazem desdo
bramentos que , na tradição jur í dica brasilei r a , melhor se a
dap t am ao corpo da leg i slação ord i nár i a e complementar . 

Pela rejeição . 

ES23997-0 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte, opinamos 
pela reje i ção da Emenda , por entendê-la conflitante com a po
s i ção adot ada pela Comissão de Sistematização . 

ES23998-8 DÁLTON CANABRAVA 
********* PARECER ****** *** 

Pela aprovação parcial . 

PMDB 

O direito tributário, dado o seu reflexo global entre as 
entidades do Sistema federativo teve sua competência legisla
tiva outorgada à União . 

ES23999-6 DÁLTON CANABRAVA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

A Emenda adotada fo i objeto de amplos debates entre os 
Srs. Constituintes optando- se pela atual redação. 

ES24000-5 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Entendemos que o texto constituc ional deverá conter 
algumas indicações básicas sobre as fontes de financiamento 
do novo Sistema de Segur i dade Social, de modo a sustentar a 
dimensão que lhe é atribuída como instrumento de proteção 
soc i al , com escopo bem ma i s amplo do que aquele abrigado no 
âmbito da previdência . Ass i m sendo, e de forma coerente com o 
princípio de diversificação das fontes de financ i amento , 
optamos por manter a contribuição do empr egador , sobre a 
folha de salários . o fa t uramento e o l ucro , po i s as três 
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bases constituem fatos geradores distintos. 
Caberá à lei ordinár i a dispensar tra t amento 

aos casos em que se r eve lar inaplicável a 
inc i dência. 

Pe l a reje i ção. 

ES24001-3 DÁLTON CANABRAVA 
*** ****** PARECER ********* 

PMDB 

específico 
múltipla 

PMDB 

Por f orça de Emendas já aprovadas , que estabelecem a i n
denização ao empregado , como forma in i bidora da rescisão sem 
justa causa do contrato de t r abalho , ao lados das hi póteses 
que não conf i guram a despedida imot i vada, acreditamos que a 
garantia do emprego , preconi zada por todos os segmentos com 
representação na Constituinte, está amplamente assegurada. 
Somos pois , pela aprovação da Emenda na forma do Substi-
tutivo. 

ES24002-1 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
********* PARECER ********* 

As ques t ões de saúde interferem, com frequência cada vez 
maior, naquelas de soberania nacional, o que é claramente 
exemplificado em campanhas ass i stenciais lesivas aos interes
ses nacionais. A medida de proteção proposta fundamen t a- se em 
tal consideração , devendo ser mantida . 

Pela rejeição. 

ES24003 - 0 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
********* PARECER ********* 

Além desta Emenda , existem outras com o objetivo de su
primir o a r tigo 199, que autoriza a criação de novos impostos 
por parte da União e dos Estados . 

Entendem seus Autores não haver justificação para um po
der tributário ilimitado, pois é prejudic i al à sociedade, ge
ra intranquilidade e insegurança às atividades produtivas, 
desestimula novos investimentos e contraria o art i go 195 do 
próprio Substitutivo . Alega-se também que tanto a produção 
como as vendas já sofrem várias incidências , não havendo , 
pois, "campo aberto a novas tributações " . Finalmente susten-
ta- se que o discricionarismo governamental, em matéria de 
criação de impostos, combinado com a existência crônica de 
déficit público, conduzirá fatalmente ao surgimento de muitos 
impostos, "sujeitando o cidadão a um sem número de injusti
ças" . 

Ora, a competência residual já existe na Constituição em 
vi gor e não se observou nenhuma das distorções apontadas . 
Bem ao contrário , os impostos discriminados na Carta Magna 
permanecem como os grande componentes do Sistema Tributário . 
Um impost o não nasce do nada: pressupõe o aparecimento do 
respectivo fato gerador e a ex i stênc i a de base de cálculo 
próprio, ambos calcados na realidade econômi ca . Ademais, o 
subst i tut i vo criou res t rição fortíssima a arb i trariedade , ao 
pro i bi r que os novos impostos repousem sobre os mesmos fatos 
geradores dos impostos expressamente discriminados em seu 
texto, e ao exigir quorum qualificado para a i nstituição de 
impostos novos. 

Cabe , ainda , assinalar que os impostos a serem criados 
terão as mesmas limitações constitucionais dos impostos dis
criminados nos artigos 207, 209 e 210 , todos sujeitos aos 
pr i ncípios delineados no texto do Substitut i vo . Não há , por
tanto, incongruência com o artigo 195 nem, também , quebra das 
garantias dadas aos contribuintes. 

Além disso , a competência residual constitu i complemen
tação indispensável a um bom Sistema de Impostos, tendo em 
vista o dinamismo da economia e a necessidade de preencher 
lacunas inevitáveis . Um bom exemplo estaria no crescimento do 
patrimônio das pessoas físicas, sem rendimentos que o justi
fiquem ou com rendimentos não tributáveis: o Poder Público , 
neste caso , poderia instituir o Imposto sobre o Patrimônio 
Líquido , restabelecendo a justiça fiscal. 

Somos, assim , pela rejeição da Emenda . 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES24003-0 DÁLTON CANABRAVA 
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PMDB 

PMDB 

A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir o 
7 . do art . 209, que estabelece que as alíquotas do ICMS, nas 
operações intra-estaduais, não podem ser inferiores às das 
interestaduais, salvo deliberação em contrário dos Estados, e 
que se reputam operações internas as interestaduais efetuadas 
para consumidor final . 

Justifica ser um contra-senso inusitado conceder poderes 
aos Estados para deliberar contrariamente ao estabelecido em 
texto constitucional e que, no mérito, a matéria deve ser tra 
tada pelo Senado. 

A disposição poderia ser extirpada do texto constitucio
nal. 

Todavia, nova versão do Projeto repete o texto anterior. 

ES24005-6 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
**** *** ** PARECER **** ** *** 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos patronais 
têm características muito diferentes daqueles dos sindicatos 
de empregados. Enquanto os primeiros são empresas, organiza -
das para a obtenção de lucros, os últimos são assalariados. 
As contribuições e anuidades que as empresas pagam aos seus 
sindicatos constituem custo dedutível do seu lucro operacio -
nal, enquanto que as que são pagas pelos empregados, que au -
ferem, na sua maioria, rendimentos que se situam abaixo do 
limite de isenção do Imposto de Renda, oneram diretamente 
seus parcos rendimentos . É justo, portanto, que se dê trata -
mento tributário diverso às duas categorias de sindicatos. 

Pela rejeição. 

ES24006-4 FRANCISCO DORNELLES PFL 
*** *** *** PARECER **** **** * 

A inclusa emenda pretende reduzir aos minerais a competên 
cia do Senado para fixar alíquotas do ICMS nas operações in
tra-estaduais, excluindo a energia elétrica, o petróleo e os 

combustíve i s líqUidos e gasosos dele derivados (art. 209, 
5. I I). 

Justifica que a exclusão proposta da energia elétrica e 
do petróleo tem em vista permitir maior flexibilidade na fixa 
ção de alíquotas para esses dois produtos. 

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

ES24007-2 FRANCISCO DORNELLES PFL 
** **** ** * PARECER ********* 

Pela aprovação, tendo em vista que a sugestão cantina na 

-------------=~=~~~-:~~~==~~~~=-~-~~~=~~~:~~-~~~~~~~-~=~~-~=~~~~~~-------------ES24008- 1 FRANCISCO DORNELLES PFL 
******** * 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" 
ou "indicar categorias de contribuintes", no item I do 

9o. do art. 209. 
Justificam que aprimoram a redação; que não estabelecem 

a obrigatoriedade da extensão da base tributária; que tendo o 
Substitutivo passado a silenciar sobre os contribuintes do 
ICM no art . 209-III, não cabe à lei complementar deftnir 
outras categorias; que a emenda compati~iliza 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. 

ES24009-9 FRANCISCO DORNELLES PFL 
** ** ***** PARECER ******** * 
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A sugestão cont ida na Emenda, contribui para o 
aperfeiçoamento do Susbstitutivo. O di spositivo alterando, 
contudo, deverá sofrer ainda, modificações, em atendimento a 
outras emendas, também procedentes. 

Pela aprovação parcial . 

ES24010-2 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende aprimorar a redação do 2o. do art. 
213, sem lhe modi f icar o conteúdo . 

É o que ressalta da bem lançada Justifi cação . Há que 
acolhê- la . 

Pela aprovação . 

ES24011-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ******* ** 

Ressalvada a referência ao item I, e não ao item li do 
art. 203 do Substitutivo , feita na Emenda, concordamos com a 
sugestão feita pelo seu eminente Autor. A alteração proposta 
contribui para o aperfeiçoamento do Substitut ivo . 

Pela aprovação. 

ES24012-9 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva introduzir a lteração ao artigo 200, 
para que a lei instituidora do emprést imo compulsório dependa 
de aprovação por maior ia absoluta de votos. 

Entendo razoável a sugestão de quorum qualificado, tendo 
em vista que para a competência residua l de impostos a medida 
foi adotada. 

Haveria , assim, uniformidade de procedimento para a exi
gência compulsória de quantias nos casos em que não se tra
tasse de tributos expressamente discriminados no texto. 

Pela aprovação. 

ES24013-7 FRANCISCO DORNELLES PF L 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo acrescentar parágrafo ao art. 
195, pelo qual se estabelece qua as "taxas não poderão ter 
base de cálculo própria de impostos•. 

Observa-se que a Emenda trata da matéria que, ao permi
tir clara e objetiva d i stinção entre os campos de incidênc i a 
da taxa e do imposto , contribui efetivamente para uma racio
nal e adequada aplicação de ambos os tributos e, consequente
mente, para o próprio aprimoramento do sistema tributár io . 

Pela aprovação. 

ES24014-5 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por est ar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator. 

ES24015-3 ALOYSIO CHAVES 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PFL 

Os Constituintes acordaram ser a outorga de participação 
no resultado da exploração econômica objeto de ato normativo 
administrativo, tendo sido suprimido o artigo. 

ES24016-1 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

Dá nova redação ao art. 24 do Substi tutivo do Relator e 
suprime o seu parágrafo único. 

Achamos que a redação proposta restringe muito o alcance 
da ação popular e não concordamos com a supressão do parágra
fo único do art . 24, mas sim com a sua inserção no caput do 
art. 24. 

Pela rejeição. 

ES24017-0 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a dar nova redação ao art. 20 do Substitu-
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tivo do Relator e pretende excluir do âmbito de incidência do 
"habeas corpus" as transgressões disciplinares. Concordamos 
com a sugestão. 

Pela aprovação. 

ES24018-8 ALOYSIO CHAVES PF L 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo . 

ES24019-6 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

Embora se reconheça , internacionalmente, a sinonímia das 
expressões constantes do ítem I do art igo 77, a Const it uição 
é voltada sobretudo para as relações inte rnas, nada obstando 
que neste âmbito se façam as distinções ali estabelecidas. 

ES24020-0 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ******** * 

A emenda pretende a supressão do parágrafo 56 do 
art . 6o. do Substitutivo que estabelece a responsabi lidade 
criminal das pessoas jurídicas .. 

Não concordamos com a proposta. Em certas circunstânci
as, as pessoas jurídicas podem ser cri mi nalmente responsáveis 

Pela rejeição . 

ES24021-8 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

Dá nova redação ao parágrafo un1co do art. 22 do Substi
tutivo do Relator. Não concordamos com a ampliação do li mite 
temporal previsto no texto originário. 

Pela rejeição. 

ES24022-6 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

Opinando pela manutenção do texto originalmente consig
nado, não vemos como acolher a Emenda . Pela rejeição. 

ES24023-4 ALOYSIO CHAVES 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PFL 

Os membros da Comissão acordaram sobre a redação adotada 
pelo Substitutivo. 

ES24024-2 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Dar nova redação ao art. 20 do Substitutivo do Relator 
a nosso ver, não aperfeiçoa o texto. 

Pela rejeição. 

ES24025-1 JOSÉ SANTANA 
********* PARECER ********* 

Pela Rejeição. 
A Comissão preferiu outorgar aos Estados a 

que não lhes sejam vedadas pela Constituição. 

ES24026-9 JOSÉ SANTANA 
********* PARECER ********* 

PFL 

Competência 

PFL 

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 institu i r um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o lim ite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domicil iadas nos respectivos territórios. Para 
tanto, reinvindicam a supressão do lo. 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 s~ 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 
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de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão ; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber,da União, 
21,5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil ; que o adicio
nal elevará consideravelmente a carga tributária para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que 
seria um "bis in idem" dificilmente suportáve,, 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 d i ferentes 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 bi tri bu t ação 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 ~ributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional. poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
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fato gerador , só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um ad i cional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva , vislumbrando-se, aí , a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências median t e o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os i n
vestimentos atraídos; que os Estados foram fo r tement e 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal , além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
r ido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao impos t o 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, djante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores , as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um r~trocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização ; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada ; e que o adicional acarretará uma d i sputa 
tendo em vista a fixação de índices , de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico . 

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

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

ES24027-7 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES24028-5 JOSÉ SANTANA PFL 
** ** ***** PARECER ****** *** 

Pela prejudicial i dade, em decorrência da supressão do 
dispositivo do texto do subst i tutivo do Relator. 

ES24029-3 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Caberá à lei ordinária dispensar tratamento 
aos casos em que se revelar i napl i cável a 
inc i dência. 

Pela rej eição . 

ES 24030-7 JOSÉ SANTANA 
** *** **** PARECER ********* 

PFL 

sobre a 
as três 

específ i co 
múltipla 

PFL 

Apesar do elevado alcance social buscado pela emenda , 
constitu i-se a matéria da mesma objeto de legislação ordiná
ria, dadas as pecu li aridades do transporte urbano à uma rea
l idade r egional . 

Pel a r ejeição . _ _ _ _ ___ J __________ _ _ __ ___________ __ __ __ __ _ __ _ ______________ _ ______ _ ___ _ ___ _ ___ _ 

ES24031 - S JOSÉ SANTANA 
******* ** PARECER ********* 

. Pela aprovação . 

PFL 

Oportuna a inclusão da compet ência da Uni ão para legislar 
sobr e seguros . 

ES24032- 3 JOSÉ SANTANA 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte , 
pela rejeição da Emenda , por entendê-la conflitante 
sição adotada pela Com i ssão de Sistematização . 

ES24033-J JOSÉ SANTANA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PFL 

opinamos 
com a po-

PFL 

As excessões ao tempo de aposentadoria constante da Cons
tituição deverá ser objeto de Le i Complementar. 

ES24034-0 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada ret i ra do texto constitucional dispo
s iti vos cons i derados re l evant es para o desenvolv i mento nacio
nal. 

Pela rejeição. 

ES24035-8 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ******* ** 

A emenda foi rejeitada porque optou-se por suprimir todo 
o artigo 233 . O princ í pio maior de que o aproveitamento dos 

recursos minerais , hidráulicos e hídricos depende de autoriza 
ção ou concessão da União já es tá contido no art i go 232 . as
sim como a determinação de que a lei ordinária especi f icará 
os critér ios para concessão. Por i sso não há necessidade de 
repe t ir que a lei determ i nar á quando a concessão ou autor i za
ção é desnecessária. 

Pela _rejeição . 

ES24036-6 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ** ******* 

A emenda sob exame quer supr 1m1r a imposição cons t itu
cional de que devam ser progressivas as alíquotas do imposto 
sobre transmissão "causa mortis"e doação, previsto na compe
tência dos Estados. Just i fica que a progress i vidade atigirá 
soment e as heranças de menor valor, pois as maiores estar i am 
consubstanciadas nas sociedade e empresas "holdings" , cuja 
trans f erência ocorre por f or mas d i fe rentes da sucessão . 
Acrescenta que a legislação deve cr i ar condições para que o 
cresc i mento da economia gere novas r i quezas. 

Na verdade, torna-se indiferente exig i r na Constituição 
que o t ributo seja progressivo sem estabe l ecer qualquer gra
dação. A decisão caberá à le i es tadual respectiva e ela pode
rá atender formalmente à exigência estabelecendo dim i nuta ou 
alta progressividade . 

Então , por econom i a de linguagem, a Carta Federal fica-
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ria mais concisa se eliminasse a referência à vaga progressi
vidade . 

Nova versão do Projeto torna facultativa a progressivi
dade em novo parágrafo entre o 3o. e 4o. 

ES24037-4 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Tendo em vista que o Art . 43, cuja redação se pretende 
alterar foi suprimido do Substitutivo a ser apresentado pelo 
Relator face ao acolhimento de outras Emendas para esse fim, 
deve a proposição ser considerada prejudicada. 

Pela prejudicialidade. 

ES24038-2 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda apens~, ao lado de outras 37, subscritas por 
52 Constituintes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respect ivos territórios. Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 1o. do art . 209 do Pro
jeto de Constituição. 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos di scriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assa l ariados~ 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 impedi r 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais a l ta 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 cr iará 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 precár ios 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 dua l idade 
tributária terá repercussões negativas nos mecan i smos 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 induzi r seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos 
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poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas , o adicional poderá afuguen
tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional ,de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre
sas; que, portanto, as regiões periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas , fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à prop ri edade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos ; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 i mpostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias , formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico . 
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O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao 
Imposto de Renda, instituível pelos Estados , reside na poten
cialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo cus
to , já que se apoiará nos lançamentos e na cobrança feitos 
pelo Governo Federal. 

A Comissão de Sistemat ização está limitando as incidên
cias aos lucros e aos ganhos e rendimentos de capital. 

ES24039-1 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sugere a supressão do Art . 304. Optamos pela 
re j ei ção da proposta do nobre Constituinte por entendermos 
ser de fundamental importância a manutenção de dispos iti vo 
constituciona l que represente uma efetiva garant i a da defesa 
dos direitos das populações indígenas. 

Pela rejeição. 

ES24040-4 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ********* 

As emendas inclusas que r em aditar parágrafo ao art . 209 
do Projeto da Com i ssão de Sistemat ização, proibindo que sobre 
a energia elétrica, os combustíveis e lubrificantes, e os 
minerais possa ser instituído qualquer outro tributo além dos 
i mpostos 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 i senção , desde que o objeto tributável esteja compreendido 
na possibilidade de incidência. 

Como exceção, a nova versão para o projeto acolhe a 
pret ensão da emenda . 

ES24041-2 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda foi aproveitada e reflete o pensamento 
da maior i a dos constituintes. 

Pela aprovação. 

ES24042-1 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
******** * PARECER ** ***** ** 

A emenda foi rejeitada porque optou-se por suprimir todo 
o artigo 233. O pr i ncíp io 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 ordinár i a. 

Pela rejeição. 

ES24043-9 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
*** ****** PARECER ***** **** 

Sugere a Emenda nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 
302 , com o objetivo de estabelecer que a exploração das ri
quezas minerais em terras indígenas somente pode ser efeti
vada mediante autorização dos órgãos do Poder Público conce
dente, assegurada a destinação de percentual dos resultados 
da lavra, na forma do texto original . 

. Decidemo-nos, entretanto, pela redação constante do Se
gundo Substitutivo , v i sto ser, à nossa compreensão, a que 
ma i s adequadamente preserva os interesses nacionais e os di
reitos das populações indígenas . 

Pela rejeição. 

ES24044-7 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER * * * * ** * ~* 

A Emenda sugere modificação na redação do 1o . do Ar t . 
302. A sugestão não foi acatada por entendermos que a redação 
original contida no Anteproje t o contempla com mais eficácia 
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PMDB 

a defesa dos interesses 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 reje i ção. 

ES24045-5 THEODORO MENDES 
********* PARECER ********* 

Pe la aprovação. 

PMDB 

Tendo em vista que os recursos minerais (minas, jazidas) 
são de propriedade da União, nada mais adequado do que pre-
ver-se na Lei Maior que o aproveitamento desses recursos 
far-se-á mediante concessão ou permissão. 

ES24046-3 THEODORO MENDES PMDB 
********* 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. 

ES24047-1 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Buscando introduzir um item no art. 77 do Projeto, visa a 
Emenda inscrever no catálogo da competência exclusiva do 

Congresso Nacional a fiscalização dos atos de concessão de 
lavra de recursos minerais . 

Entendemos que a competência ora proposta embaraçaria de 
tal modo o processo de autorização de lavra, já notoriamente 
moroso, que só poderia trazer prejuízos à imperiosa necessi
dade de acelerarmos o processo de produção, tão necessário à 
economia do País . 

Somos, assim, contrário à Emenda. 

ES24048-0 JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque optou-se por supr i mir todo 
o artigo 233. O princípio maior de que o aproveitamento dos 

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

dições para concessão , o que torna de"snecessários os demais 
dispositivos constantes do artigo 233 do primeiro substituti
vo. Por outro lado , cremos que os Estados e Municípios têm a 
mesma responsabilidade que a Un ião na preservação do patrimô
ni o ecológico do País e por isso não precisam receber compen
sação . 

Pela rejeição. 

ES24049- 8 JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação proposta para o "caput" do Art . 302 está cor -
reta . Entretanto, a redação original guarda coerência com to-
das as disposições do Capítulo VIII do Substitutivo , que 
constitui um todo homogêneo , não deixando qualquer, margem 
para interpretações jurídicas dúbias ou contraditórias. 

ES24050-1 

Por tais razões, a emenda deixa de ser acolhida . 
Pela rejeição. 

JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

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

Pela rejeição. 
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ES24051-0 JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA 
**** ***** PARECER ** ** **** * 

Pela aprovação. 

PMDB 

Tendo em vista que os recursos minerais (minas, jazidas) 
são de propriedade da União, nada mais adequado do que pre-
ver-se na Lei Maior que o aproveitamento desses recursos 
far - se-á mediante concessão ou permissão. 

ES24052-8 JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Atribuir-se ao Congresso Nacional a competência de fis
calizar os atos de concessão da lavra de recursos minerais em 
terras indígenas seria o estabelecimento de policiamento, pe
lo Legislativo, de seus próprios atos, já que, a teor do dis
posto no parágrafo 2. do art . 302, compete ao Congresso Na 
cional "autorizar" os atos previstos na emenda . 

ES24053-6 RONALDO CARVALHO 
********* PARECER ******** * 

Pela Rejeição . 
A Comissão preferiu outorgar aos Estados a 

que não lhes sejam vedadas pela Constituição. 

ES24054-4 RONALDO CARVALHO 
*** ***** * PARECER ** ***** ** 

A emenda propõe alteração do art. 194. 

PMDB 

Competência 

PMDB 

Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do 
substitutivo a matéria é mais clara e abrangente. 

Pela rejeição. 

ES24055-2 RONALDO CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Dar nova redação ao art . 20 do Substitutivo do Relator 
a nosso ver, não aperfeiçoa o texto. 

Pela rejeição. 

ES24056-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
*** *** *** PARECER ********* 

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

ES24057-9 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
******** * 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 parcial. 

ES24058-7 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
**** ***** PARECER **** ** *** 

Decide o Relator, diante da multiplicidade das pro~os!as 
recebidas e das opções feitas como resultado de negoc1açao, 
propor a aprovação parcial da presente emenda, por contribuir 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fruto de amplo 
consenso. 

ES24059-5 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Entende Relator haver acatado a presente Emenda, no seu 
mérito, ao adotar redação genérica, onde remete à Lei a regu
lamentação da matéria. 

Optou, também, por disciplinar, nas Disposições Transitó
rias- Art. 67 do Substitutivo- os aspectos de prazos, ob
jetos de polêmica. 

Com tal medida, ficam atendidas, ao mesmo tempo, as emen
das supressivas e aquelas de caráter modificativo - ainda que 
parcialmente. 

ES24060-9 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
****** ** * PARECER ******* ** 
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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 . 

ES24061-7 CÁSSIO CUNHA LIMA 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial . 

PMDB 

A proposta encontra-se agaslhada genericamente no artigo 
45. 

ES24062-5 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se aumente o percentual das 
transferências federais ao Fundo de Participação dos 
Municípios, redundando em aumento global do montante que a 
União há-de entregar, do produto da arrecadação do IR e do 
IPI , consoan te o art. 213, item I, letra "b". 

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

Todavia, no quadro nacional das carências de recursos, o 
quinhão atribuído ao FPM nas transferências federais já é o 
máx i mo a que se pode chegar, sob pena do desequ i líbrio 
finance i ro da própria União . 

Pela rejeição . 

ES24063-3 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES24064-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Cuida a emenda da obr igatoriedade do alistamento elei 
toral e do voto facultativo. 

O substitutivo acolhe a proposta do alistamento elei
toral obrigatório . 

No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos 
que sua prática poderia ser prejudicial à representatividade 
política e popular dos eleitos . As grandes abstenções pode
riam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura 
ddos pleitos devido à corrupção eleitoral. 

Somos, portanto, contrár ios ao voto facultativo. 
No entanto, somos pela facultatividade do alistamento 

e voto apenas para os analfabetos e os maiores de setenta 
anos. 

Pela aprovação parcial . 

ES24065-0 CÁSSIO CUNHA LIMA 
********* PARECER ********* 

A proposta contribu i para o 
soc i ais do texto, devendo 
Substitutivo. 

Pela aprovação . 

ES24066-8 CÁSSIO CUNHA LIMA 
**** ***** PARECER ********* 

aprimoramento 
ser aprovada, 

dos 
na 

PMDB 

objetivos 
forma do 

PMDB 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 13 do art. 6o. 
do Substitutivo do Relator. 

ES24067-6 

A proposta é procedente e oportuna . 
Pela aprovação. 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art . 193 . 

PMDB 

A proposta contida na Emenda parece-nos conflitante em 
seus termos, pois o afirma o caput é negado pelo parágr afo 
único. 

Pela rejeição . 
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PMDB 

Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas 
que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 1o., e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Dis t rito Federal, só podemos, por absoluta coerência , ser 
pela rejeição des t a emenda. 

ES24069-2 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Tem em vista a Emenda reduzir de 35 para 25 anos a idade 
mínima para a candidatura ao Senado da Repúbl i ca . 

Entendemos que a candidatura para o Senado da República 
deve estar restrit a aos cidadãos mais maduros. A idade de 
t rinta e cinco anos pressupõe isso e , ademais, permi t e que o 
candidato já possua maior experiência parlamentar , eis que 
viabilizada sua candidatura para a Câmara Federal e para ou
tras representações políticas mais cedo, com limites menores 
de idade para outros cargos eletivos . 

Pela rejeição. 

ES24070-6 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o ., emendas 
que apenas fazem a junção do art . 2o. com o 10., e de outras 
que i ncluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distrito Federal, só podemos , por absoluta coerência , ser 
pela rejeição desta emenda . 

ES24071-4 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

O dispositivo da Emenda, embora revele o e l evado descor
tino do proponente, poderá figurar mais adequadamente, de 
acordo com a tradição do direito brasileiro, no corpo da le
gislação ordinária e complementar. 

Pela rejeição. 

ES24072-2 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo . 

ES24073-1 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES24074- 9 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
********* PARECER ********* 

A enumeração constante do artigo 116 não é exaustiva, 
compreendendo-se a violação da soberania nacional no conceito 
amplo dos _atos atentórios à Constituição. 

ES24075-7 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
*~******* PARECER ********* 

O acréscimo sugerido pela emenda ao dispositivo sobre a 
propriedade privada pertence ao âmbito da legislação ord i ná
ria, que deverá regulamentar a matéria, conforme prevê a re
dação dada pelo Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES24076-5 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que vedação de interferência do Poder Pú
blico sobre a organização sindical se estenda às cooperati
vas. 

Mas as cooperativas nada têm a ver com a organização sin
d i cal, objeto das d isposições do art . 9o., do Substitut ivo. 

Somos pela rejeição. 
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ES24077-3 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
********* PARECER ********* 

O objetivo da proposição já se encontra suficientemente 
cont emplado pelo Substi t ut ivo . Concluímos pela prej ud i ciali 
dade da Emenda. 

ES 24078-1 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda , em sua essencia , já f oi incorpora
do ao substi t utiv6 . 

Pela aprovação parcial . 

ES 24079-0 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
******* ** PARECER ****** *** 

A eme nda , em parte, concorre pa ra o aperfeiçoamento do 
texto do Substit utivo do Relator, razão porque opinamos pe l a 
aprovação parcial. 

Pela aprovação parcial. 

ES24080-3 AGASSI Z ALMEIDA PMDB 
***** **** PARECER ******* ** 

A Emenda visa a acrescentar no Tít ulo X do Substitut i vo -
Das Dispos i ções Trans i tórias, ar ti go prece i tuando a imp l ant a
ção do Ministério da Def esa , no prazo de cento e o i ten t a 
d i as , após a promulgação da Car t a Magna . 

Não obstante as ra zões expendidas, preferi mos manter o 
tex t o do Substitutivo , que nos pa r ece mais adequado . 

Pela rejeição . 

ES 2408 í -1 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
********* PARECER **** *** ** 

A Emenda propõe . que vedação de interferência do Poder Pú
blico sobre a organização sindical se estenda às cooperati
vas . 

Mas as cooperativas nada têm a ver com a organ i zação s i n
d i cal, objeto das dispos i ções do ar t . 9o., do Subs ti tut i vo. 

Somos pela rejeição . 

ES24082-0 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão nãop se justifica , pois é indispensável o es
t abelec i mento de normas gerais a se r em adotadas para maior 
eficiência das Forças Armadas . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES24083- 8 AGASSIZ ALMEIDA 
********* PARECER ********* 

Intenta a presente propos1çao 
por t empo de serviço após 35 anos de 
30 para a mulher . 

Tra t a-se de med i da procedent e e 
aco·l h i da . 

Pe l a aprovação. 

ES24084- 6 AGASSIZ ALMEIDA 
*** **** ** PARECER ********* 

PMDB 

conceder aposentadoria 
trabalho para o homem e 

que deve merecer a nossa 

PMDB 

A Emenda retira do texto Constitucional disposi ti vos con
s i derados relevantes para a sobe rania , a segurança e o desen 
volvimento nacional . 

Pela rejeição . 

ES24085-4 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
******** * PARECER ***** **** 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
ti vo. Pelo cont r á r io, contra r ia a f ilosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pe l a rejeição. 

ES24086- 2 AGASSI Z ALMEIDA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Entendemos que a emenda em foco - ES29998- 1 - está plena-
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mente atendida no Capítulo I do Título II , que trata dos di
reitos individuais e coletivos, assegurada ampla liberdade de 
reunião e culto , a inviolabilidade dos direitos concernentes 

à vida , à integridade física e moral, à liberdade , à seguran
ça e à propriedade, assim como os direitos e obrigações do 
cidadão face à ordem democrática. 

ES24087-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r, do artigo 263 
do substitutivo do Relator , a expressão "e SaOde Ocupacional" 
argumentando que ··o Sistema Nacional Onico de SaOde tem como 
alvo o ser humano (a saOde pOblica), enquanto o alvo da SaOde 
Ocupacional é o Trabalhador". 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema Onico de SaOde. 

Por estar consignado no artigo 7o., ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a SaOde, Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado, no caso, através do Sistema Onico de 
SaOde . 

Entende o relator que a definição de Sistema Onico 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 "SaOde 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 saOde , a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um anglicismo, portanto, mesn.o porque a etmologia 
de "saOde" e ocupacional" não é anglo-saxónica , mas, sim, la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra , em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a SaOde 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 saOde 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 
saOde; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho. 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saOde do homem, do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morb í genos. 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 SaOde 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 saOde. 

Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na área de Segurança do Trabalho", apenas 
reafirmamos que a saOde 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 saOde, também não podem ser suscetíveis de qual-
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A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigilância epidemiológica integrem a rede básica de saú
de, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública, assim considerada pela OIVIS. 

Somos, pois, pela reje i ção da emenda. 

ES24088-9 CAIO POMPEU PMDB 
********* PARECER ********* 

O artigo foi suprimido , pois a sua proposta já está con
templada em outros dispositivos do Capítulo. Seu detalhamento 
e elementos secundários serão tratados pela le i ordinária . 

Pela rejeição. 

ES24089-7 CAIO POMPEU PMDB 
********* PARECER ********* 

Cuida a emenda da obrigatoriedade do al is tamento elei 
toral e do voto facultat i vo. 

O substitutivo acolhe a proposta do alistamento elei
toral obrigatório. 

No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos 
que sua prática poderia ser prejudic i al à representatividade 
política e popular dos eleitos. As grandes abstenções pode
riam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura 
ddos pleitos devido à corrupção eleitoral . 

Somos, portanto, contrários ao voto facultativo . 
No entanto, somos pela facultatividade do alistamento 

e voto apenas para os analfabetos e os maiores de setenta 
anos . 

Pela aprovação parcial. 

ES24090-1 CAIO POMPEU PMDB 
********* PARECER ********* 

A aprovação da redação proposta entraria em conflito 
com as disposições do art . 13 , parágrafo 2o., que determinam 
o voto obrigatório . Pela rejeição. 

ES24091-9 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Acontece que inobstante os respeitáveis argumentos 
da Justificação o que se pretende regular como nova 
repartição de receitas tributárias peca por falta de 
supedâneo na competência da Un ião, à vista do elenco de 
impostos constante no art. 207. 

Pela prejudicialidade . 

ES24092-7 WALMOR DE LUCA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

O tempo proposto pe l a Emenda para prescrição de direitos 
minerários - dois anos, não se coaduna com as características 
específicas de maturação da atividade mineral, pelo que somos 
pela rejeição da Emenda. 

ES24093-5 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa ao controle das importações de insumos ne
cessários à indústria farmacêutica. 

Trata-se de mais uma intervenção do Estado na economia . 
A preocupação do Const it uinte é justa, mas não deve cons

tar do texto constitucional devendo ser matéria de lei ordi
nária. 

Pela rejeição. 

ES24094-3 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda vida a criação, pelo Estado , de laboratórios de 
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referência para controle de alimentos, medicamentos e outros 
produtos de consumo e uso humano. 

A nosso ver, tra ta-se de matéri a a se r t ratada no âmbito 
da lei ordinária ou , ma i s prec i sament e na r egulamentação do 
Sistema ún i co da Saúde . 

Somos, po i s , pela sua rejeição. 

ES24095-1 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

A consistência in t erna do texto constitucional impede 
que seja acatada a sugestão já que colide frontal mente com o 
direito assegurado no t í tu lo I I, cap. I de propriedade de 
marcas e pat ent es. 

Pela rejeição. 

ES24096-0 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

Através da presente Emenda é proposto o acréscimo de um 
item no catálogo da competência do Congresso Nac ional para 
legislar, com a sanção do Presidente da República, com a se
guinte redação: 

"Apreciar em regime de urgência a assunção de dívidas ex
ternas e as condições de negociação da dívida atual". 
O próprio objetivo da preceituação sugerida deixa ver que 

se trataria de matéria objeto de exame e deliberação exclu
sivos do Congresso, como se deduz da uti lização do ve r bo "a
preciar". Por esta razão não vemos como aceitar a Emenda, que 
busca introduzir no texto constitucional preceituação que 
corresponderia a matéria a ser legislada mediante Resolução, 
mas que se sugere leg i s l áve l med i ante l ei. 

Pela rejeição . 

ES24097-8 WALMOR DE LUCA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

Não obstante os elevados propósitos do autor da emenda, 
no sentido de dar tratamento constitucional a determinados 
aspectos referentes à d ívida externa , o entend i mento havido 
no âmb i to da Comissão de Sistematização é de que a esse nível 
de detalhamento a ma t éria deva ser objeto de legis l ação com
plementar e ordinária . 

Pela rejeição. 

ES24098-6 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe med i da extremamente justa , que merece a
colhimento , salvo na parte r e l at i va à ccontagem em dobro do 
período aquisitivo . 

Pela aprovação, na forma do Substitu t ivo . 

ES24099-4 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

A matéria constante da presente emenda é típ i ca da legis
lação i nf raconstituciona l . 

Pela rejeição . 

ES24100-1 WALMOR DE LUCA PMDB 
****** *** PARECER ****** *** 

Trata a emenda de matéria que, sem sombra de dúvida , de
ve ser pr ev i sta em le1 ordinária. 

Pela rejeição. 

ES24101-0 WALMOR DE L~CA PMDB 
******* ** PARECER ** ******* 

Não se nos afigura de boa técnica legislativa que a 
Constituição regule, caso a caso, as hipóteses de concessão 
de aposentadoria especial . O ma i s correto é que a matéria se
ja objeto de lei ordinária , porquanto diversas são as catego
rias alcançadas pelo benefício e variável o tempo de serviço 
relativo a cada uma. 

Pela rejeição. 
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A emenda trata de vários assuntos como monopolização da 
previdência pelo Poder Público, permissão de previdência com
plementar somente a empregados de uma mesma empresa, fontes 
de custeio da previdência, etc . 

Entendemos que os assuntos acima referidos são muito 
complexos, devendo, por isso, ser regulados por lei ordiná
ria. 

Pela rejeição . 

ES24103-6 WALMOR DE LUCA 
******* ** PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

O tamanho da propriedade, isoladamente, não é critério su
ficiente para avaliar se a propriedade rural cumpre ou não 
sua função social. 

ES24104-4 WALMOR DE LUCA PMDB 
**** ** *** PARECER ******* ** 

O texto do Projeto remete para a legislação ordinária o 
tratamento das questões relacionadas com a rescisão ou rever
são das concessões para a prestação de serviços públicos, que 
deverá detalhar os condicionantes a serem compostos, em fun
ção da natureza particular de cada modalidade de serviço pú
blico, e não genericamente como pretende a Emenda. 

Pela rejeição. 

ES24105-2 WALMOR DE LUCA 
***** **** PARECER ******** * 

Pela rejeição . 

PMDB 

A Emenda oferece restrições à propriedade imobiliária urbana, 
em termos de limitação. de área, arguindo benefícios sociais. 
Os fins colimados pela Emenda serão atingidos de forma ampla 
e eficaz, através dos dispositivos referentes à função social 
da propriedade, na forma do Substitutivo . 

ES24106-1 WALMOR DE LUCA PMDB 
******** * PARECER **** **** * 

Pretende a emenda em exame assegurar à mulher trabalha
dora rual o direito à filiação à Previdência Social e ao go
zo dos benefícios previdenciários, independentemente do seu 
estado civi 1. 

A nosso ver, a emenda encontra-se prejudicada, porquan
to, a partir do momento em que se torna trabalhadora rural, 
automáticamente passa à condição de segurada obrigatória da 
Previdência Social. 

Pela prejudicialidade. 

ES24107-9 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A emenda propõe a "expropriação sem indenização" para os 
imóveis que não cumprem a sua função social. 

No nosso entender, não há viabilidade política para a im
plementação da proposta. 

Pela rejeição. 

ES24108-7 · WALMOR DE LUCA PMDB 
*** *** *** PARECER .**** ***** 

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

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

Na verdade, o que que r o empregado é ver limitado aquele 
arbítrio e, não, como se propala enganadamente, ter a garan
tia irrestrita de permanecer no emprego contra a vontade do 
empregador. Consciente de que é parte vital e inalienável da 
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própria atividade empresar i al, sabe que não pode ser tratado 
como uma s i mples peça, um instrumen t o ou máq uina que , após 
usada , é j ogada fora como inserv í vel . 

De sua pa r te, não interessa ao empregador insp i rar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado, po i s esses são 
f atores comprovados da baixa produtividade . A prática, a ex
periência, o conhecimento técnico, a identificação do empre
gado com os obj etivos maiores da empresa, significam para ela 

· um patrimônio insubstituível . Investe o empresár io em recur
sos humanos , buscando habilitar e aprimorar a qualificação 
profissional de seus empregados . Por tudo i sso, é elementar 
que seja vi r tualmente contrár io à rotatividade da sua mão-de
obra, f a t or abso l utament e nega t i vo para os resu l tados do em
preendimento . 

Posta a questão nes tes termos, não há porque se trazer 
para a · relação empregat í cia, fundada na bilateralidade do 
contrato, uma condição un i pessoal, paternalista e imposit i va , 
que, ao longo do tempo, sempre fo i causa de tormentosas de
mandas judici~is. 

Assim , pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas 
as fases da elaboração deste Projet o f oram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, ace i ta por lideranças de 
categorias econômicas e profiss ionais que , diu t urnamente, vêm 
se manifestando por todos os me i os de comun i cação: é a veda
ção da despedida imot ivada ou sem just a causa , em termos a 
serem defin i dos pela legislação ordinária. 

ES24109-5 WALMOR DE LUCA 
********* PARECER ********* 

Pretende , a Emenda , a inclusão na competência da 
de imposto sobre minerais , i mposto este da competência 
Estados e do Distrito Federal (item III do art . 209 do 
TITUTIVO do Relator - Projeto d.e Constituição) , para 
incluindo ítem IV ao art . 207 . 

PMDB 

União, 
dos 

SUBS-
tanto 

Assim, o que pretende a Emenda traria desequilíbrio ao 
sistema tributário nacional , porquanto , diminuiria as recei
tas t ribu t árias aos Estados e do Di strito Federal . 

Pela rejeição . 

ES24110-9 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que a responsabilidade penal dos defici
entes menta i s seja determinada em função de sua idade mental. 

~matéria já pr evista na legislação penal. 
Pe l a rejeição . 

ES24111-7 NELSON SEI XAS PDT 
********* PARECER *** **** ** 

A medida proposta na Emenda , embora louvável , não deve 
figurar no tex t o constitucional pelo seu caráter impositivo. 
Com base no 1o . do artigo 6o. , caberá ao Estado, através de 
lei ordinária, sempre· ma i s f lex í vel , discipl i nar o assunto. 

E$24112-5 NELSON SEIXAS PDT 
******* ** PARECER ********* 

Cuida-se de alteração redacional superada pelo texto do 
Projeto do Relator. 

Pe l a rejeição. 

ES24113-3 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda dispõe sobre normas de construção e de fabrica 
ção de veículos e adaptação dos já existentes às necessida
des das pessoas deficientes . 

Conside r ando-se o i nt eresse social de que se reveste a 
proposta, deve-se, entretanto, convir que a mesma não const i
tui matéria constitucional, devendo ser remetida à legislação 
ord inári a. 

Pe l a rejeição. 
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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. 

ES24115-0 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER ********* 

Merece especial destaque o fato de que, pela primeira vez 
na história do constitucionalismo brasileiro, as ações de 
assistência Social passam a constituir uma Seção específica 
na estrutura do texto constitucional. Trata-se, a nosso ver, 
de opção não somente coerente com o espírito tuitivo do Pro
jeto no campo social, mas principalmente sintonizada com a 
realidade da marginalidade e aguda carência Sacio-econômica 
que atinge a grande maioria da população brasileira. Nortea
da pelos princípios de elaboração constitucional, a seção re
lativa ao segmento assistencial do sistema de Seguridade pro
cura estabelecer os delineamentos programáticos básicos que 
deverão pautar as ações públicas e privadas no Setor, evitan
do-se detalhamentos e especificações passíveis de mais ade
quado tratamento via legislação ordinária ou planejamento de 
política social. Assim sendo, deixamos de acolher a sugestão 
do ilustre autor, não obstante seus inegáveis méritos, na 
certeza de que a mesma poderá vir a ser retomada em outras 
instâncias do processo de contr ução do novo Sis t ema de Segu
ridade Social em nosso país. 

Pela rejeição. 

E$24116-8 NELSON SEIXAS PDT 
********* 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. 

ES24117-6 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe o aditamento de parágrafo, onde couber, 
no Capítulo I, "Dos Direitos e Garantias Individuais." 

Sua concepção redacional envolve um equívoco, pois o 
reconhecimento da igualdade de direitos não exclui as pessoas 
portadoras de deficiência física, mental ou sensorial. 

Daí a não necessidade de dispositivo a respe i to. 
Pela rejeição. · 

ES24118-4 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo acolheu o princ1p1o da vinculação de 
recursos de impostos como meio de assegurar recursos 
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

Pela aprovação parcial. 

ES24119-2 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades contraria tendência crescente 
dos Senhores Constituintes , manifestanda desde o início dos 
trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas, além 
de comprometer as metas de se reforçarem as finanças dos 
Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" público. 

Pela rejeição. 

ES24120-6 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 
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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 reje ição . 

ES2412 1-4 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

O texto do substitutivo do relator contempla , de forma 
diversa e parcialmente, as matérias que são objetivos da e
menda. Pela aprovação. 

ES24 122- 2 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Subst i tu
tivo. Pelo contrário, contraria a fi losofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES24123-1 GANDI JAMIL 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta que "São isentos do 
Renda os proventos de aposentadoria . " 

A proposta da Emenda não se coaduna com 
rio atualmente adotado pelos Constituintes . 

Pela rejeição . 

ES24 124-9 GANDI JAMIL 
********* PARECER ********* 

PFL 

Imposto sobre a 

o sistema tributá 

PFL 

A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente o 
tempo de trabalho exigido para a concessão de aposentadoria 
por tempo de serviço . 

A nossso ver, é injustificável tal pretensão, eis que, 
segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, nas últimas 
décadas, a média de vida da população brasileira. 

Não bastasse essa circunstância , a med i da traria ser1os 
problemas para o sistema previdenciário, portanto estaríamos 
aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados . 

Pela rejeição . 

ES 24125-7 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto Constitu i nte, opino pela 
rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante com o entendi
mento predominante na Comissão de Sistematização. 

ES24126-5 GANDI JAMIL PF L 
********* PARECER ********* 

A alteração pretendida pela emenda na duração do mandato 
dos Senadores, para fazê-lo conincidir com o do Presidente da 
República , não traria , a nosso ver , as vantagens óbvias indi-

• das na justificação . Da mesma forma, não significariam pro
gressos as demais inovações propostas em relação aos membros 
da Câmara Alta , mormente por preverem alternativas conjuntu
rais divor ciados da realidade pol í t i ca . 

ES24127-3 GANDI JAMIL PFL 
********* 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 
Constitu ição. 

Pela rejeição . 

ES24128-1 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

Se o Sistema Financeiro da Habitação está falho, não cum
prindo suas finalidade , cabe ao Estado , através de medidas 
adm in is trativas, corrigir suas deficiências. Instituir outro 
programa paralelo, não nos parece ser a melhor solução , pois 
correr íamos o risco de inc i di r duplamente em erro . 

Pela rejeição . 
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Visa a Emenda inclu i r disposi t ivo no Capítulo do Sistema 
Tr i butário Nacional, pelo qual se estabelece a instituição de 
t ratamento diferenciado para as microempresas , especialmente 
em relação as suas obrigações tributárias . 

Com base em numerosas emendas apresentadas ao Projeto de 
Constituição, i ncluímos , no Capítulo I do Título VIII , dispo
si ti vo que estabelece tratamento jurídico diferenciado para 
as pequenas . empresas e as de pequeno porte, em r elação as 
suas obr igações admin i strativas , tributárias, previdenc iá
rias e cred it ícias . 

Nota-se, portanto , que os objetivos da presente Eme nda 
guardam consonância com o disposit ivo acima r efe rido, razão 
pe la qua l nos manifestamos pela sua aprovação , nos termos do 
Substitutivo . 

ES24130-3 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a redução da maioridade para os dezoi
to anos, com a habilitação total para todos os atos da vida 
civil. Estudos científicos comprovam a impossibilidade de um 
amadurecimento total aos dezoito anos, mormente no que se re
fere ao patrimônio, ao casamento e às responsab i lidades eco
nômicas e financeiras. 

Pela rejeição . 

ES24131-1 GANDI JAMIL PFL 
******* ** PARECER ** ******* 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos, o direito de al i star-se ele i tores e de votar . 

Entendemos que nessa idade , o jovem a i nda não adqui
riu a maturidade necessária para o exe~cício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação . · 

Pela rejeição. 

ES24132-0 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda , em sua essencia, já foi incorpora
do ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES24133-8 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ******** * 

Intenta o autor da emenda garantir ao segurado a aposen
tadoria com proventos de valor igual à maior remuneração per
cebida nos últimos 12 meses de serviço. 

Em que pesem tais argumentos, o nosso ponto de vista é 
no sentido de que o cáculo do benefício incida sobre a média 
dos 36 últimos salários do trabalhador , corrigidos mês a mês . 

A forma de cáculo que estamos propondo é ma i s sensata e 
suportável aos cofres da Presidênc ia Social. 

Pela rejeição. 

ES 24134-6 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende que se enfatize o caráter de publici
dade dos concursos para ingresso na magistratura, bem como 
seja exclu í da a participação do Ministério Público na reali
zação de tais concursos. 

Pelas razões invocadas pelo ilustre constituinte, a 
Emenda merece ser acolhida. 

Pela aprovação. 

ES24135-4 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

Mantendo o Substitut i vo as disposições emendadas, opina
remos pela rejeição. Pela rejeição. 
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Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias federais, daí 
por que não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição. 

ES24137-1 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

Tem em vista a Emenda a inclusão de um artigo no Capítulo 
do Poder Legislativo - Seção relativa às atribuições do Con

gresso Nacional , especificando que a contratação de emprésti
mos externos fica condicionada obrigatoriamente à existência 
de plano específico de aplicação. 

Como, tantas vezes , a contração de empréstimos externos 
decorre de renegociação de dívida, não haveria como o governo 
concertá-los se a exigência prevista na Emenda fosse inafas
tável. Somos, por esta razão , contrário à aprovação da Emen
da. 

ES24138-9 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe dar atribuição às Polícias Militares. 
No Art. 194, 3o . do Substitutivo está parcialmente aten

dida a sugestão, sendo porém, atribuição da legislação esta
dual a definição de suas atribuições. 

Pela rejeição. 

ES24139- 7 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicia l a serem estatizados . 

Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, pois ine
xiste direito adquirido por parte daqueles que, à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva serventia . 

A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo 
os efeitos da estatização. 

Pela rejeição. 

E$24140-1 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria, objeto da presente Emenda , já foi discutida 
exaustivamente, não merecendo acolhida da maioria dos membros 
da Comissão de Sistematização. Assim , somos pela rejeição. 

ES24141-9 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda sugere a inclusão de parágrafo ao artigo 209 pa
ra determinar que " a tranferência de quotas dos tributos fe
derais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fica 
condicionada à apresentação, por parte destes, de Plano Espe
cífico de Aplicação das verbas dessas quotas " . 

Ora, a filosofia do Substitutivo é o de preservar ao má
ximo a autonomia dos Estados e dos Municípios, colocando pon
to final na centralização excessiva da União que vem sendo 
praticada há anos. 

Nesse sent i do foi concebido o artigo 215, que veda qual
quer condição ou restrição à entrega e ao emprego dos recur
sos partilhados ou transferidos . 

Pela rejeição . 

ES24142-7 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria prevista na Emenda melhor será disciplinada na 
legislação a que se refere o parágrafo 10. do art. 171 do 
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Substitutivo. 
Pela rejeição . 

ES24143-5 GANDI JAMIL 
********* PARECER ****** *** 
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A Emenda propõe a adiçaõ de dispositivo referente à ca -
pacidade de dirigir veículos automotores , a partir dos dezes
seis anos . 

A matéria, a nosso ver , é típica da legislação ordiná 
r i a . 

Pela rejeição. 

ES24144-3 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ******** * 

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

Pela rejeição . 

ES24145-1 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, a instituição da Zona 
Franca de Ponta Porã (MS ) e a instalação da Superintendência 
do Desenvolvimento de Ponta Porã - SUDEPORÃ. 

A experiência vitoriosa da criação da Zona Franca de Ma
naus , por certo , terá inspirado a Emenda. A nosso ver, entre
tanto , seria prudente que a prov idêcia não deveria depender 
de lei, como aconteceu com a Zona Franca de Manaus, instituí
da pelo Decreto-lei no. 288, de 28 de fevere i ro de 1967 , após 
demorados estudos de viabilidade . 

Pela rejeição. 

ES24146- 0 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação do art . 246 do Substitutivo . 
A proposta não aperfeiçoa o texto do Projeto . 
Pela rejeição. 

ES24147-8 GANDI JAMIL PFL 
********* PARECER ******* ** 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES24148-6 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Subs t itu
tivo . Pe lo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES24149 - 4 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda, proposta pelo ilu~tre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES24150-8 VIVALDO BARBOSA PDT 
***** **** PARECER ** *** **** 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temát i 
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se r eduzir o "deficit" 
público. 

ES24151-6 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ** ******* 

A emenda propõe a extensão do seguro social a todos os 
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O projeto já atende à pretenção do autor da emenda, atra
vés do princípio da un iversalização da cobertura da Segurida
de Soc i al . 

Pela prejudicialidade . 

ES24152- 4 JOSÉ FOGAÇA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda, do Senador José Fogaça , estabelece um 
prazo de seis meses, após a promulgação da Constituição, pa
ra que entre em vigor o Sistema Parlamentarista de Governo. 

Pela rejeição, por não refletir o pensamento predominan
te da Comissão . 

ES24 153-2 EXPEDITO J úNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objet ivos da Emenda melhoram o texto Constitucional e 
exclui dispositivo que ficaria melhor situado em outro artigo 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES24154-1 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda melhoram o texto Constitucional e 
exclui disposit i vo que ficaria melhor situado em outro artigo 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo . 

ES24155-9 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Os .objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, 
embora a redação como está proposta não seja incluída na sua 
integridade. 

Pela aprovação parcia l nos termos do Substitutivo . 

ES24156-7 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Cu i da de adicionar disposi ti vo . A matéria versada na e
menda é de competência estrita dos municípios, na tradição 
brasileira. 

Pela rejeição. 

ES24157-5 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 
É absolutamente dispensável a alusão de fiel obediência ao 

Presidente da República, no momento em que se determina a au
toridade suprema do Chefe de Estado. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24158-3 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24159-1 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda proposta está sendo incorporada pelo Substitu
tivo , ainda que em articulação distinta do que a sugerida. 

Pela aprovação . 

ES24160-5 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o Autor alteração no parágrafo 39 do artigo 6o ., 
no tocante às ressalvas ao princípio geral da inv iolabilidade 
do sigilo da correspondência e das comunicações. O projeto 
do Relator remete ao legislador ordinário a especificação das 
ressalvas e condiciona sua aplicação a determinação judicial, 
para fins de instrução processual . Tal redação acolhe, em 
parte, a proposta do Autor . 
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A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo , hidrocarbonetos fluidos, gases 
raros , gás natural , e a seus der ivados , bem como a m1ner 1os 
nuc leares e seus derivados, requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
nac ional , sem , contudo , ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades . 

Pela rejeição . 

ES24162-1 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a acrescentar ao ítem V do artigo 116, a 
expressão "e a guarda e emprego dos dinheiros públicos ". 

Embora louvável o objetivo, o acrésc i mo é desnecessário, 
porque compreendido na expressão utilizada pelo subst i tutivo 
no próprio ítem V do art igo 116 . 

Pe la rejeição. 

ES24163-0 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende re i ncorporar ao Substitutivo 
dispositivo que trata de di reitos e vantagens dos funcioná
rios públicos admitidos até 23 de janeiro de 1967. 

Trata-se de medida que visa a previlegiar situações defi
nitivamente constituídas, não se podendo fazer retroagir a 
legislação anterior à própria Constituição vigente. 

Pela rejeição. 

ES24164-8 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende incluir no rol de competênc i a do Presi 
dente da República a de decretar a mobilização das Forças Ar
madas. 

Embora louvável o objetivo, o acréscimo é desnecessário 
porque compreendido na competência maior de exercer o comando 
supremo das Forças Armadas. 

Pela rejeição . 

ES24165-6 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24166-4 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não conc·orre 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. 

ES24167-2 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A exceção ao princípio da autonomia do Distrito Federal 
no que tange ao Judiciário, Ministério Público e Defensoria 
Pública, está coerente com o disposto no item XII do art . 31, 
onde se atribui competência à União para organi zar e manter 
tais órgãos. 

ES24168-1 ALFREDO CAMPOS PMDB 
*~******* PARECER ********* 

Tem por objetivo a presente Emenda o acréscimo de dispo
sitivos no Capítulo do Poder Legislativo, Seção corresponden
te às Atribuições do Congresso Nacional, assegurando a auto-
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PMDB 

nomia administrativa e financeira às Casas do Congresso Na
cional . 

Essa autonomia sempre foi reconhecida, com cada Casa, e
laborando suas propostas orçamentárias, inobstante a inexis
tência de preceituação constitucional específica, mas justi
ficada na autonomia e independência dos Poderes. Não vemos 
por que, então, se inche o texto constitucional com mais um 
mandamento, entre tantos outros dispensáveis, e que respon
dem, dentro de lapsos muito pequenos, pela necessidade de a
miudadas modificações no texto constitucional. 

Somos, assim, pela rejeição da Emenda. 

ES24169-9 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A iniciativa do Governo no q~e tange à hipotése do ítem 
VI do art. 83, diferentemente do que ocorre com as hipóteses 
genéricas previstas nos ítens VII e VIII do mesmo artigo, pa
rece-nos coerente com a iniciativa das leis orçamentárias, 
não se configurando aí qualquer ranço de autoritarismo. 

ES24170-2 ALFREDO CAMPOS PMDB 
******* ** PARECER ****** *** 

A Emenda visa a estender a inciativa do processo legisla
tivo ao Ministério Público. A competência sugerida não se 
concilia com as atribuições normais, tradicionais do Minis
tério Público. A iniciativa das leis deve ficar restrita, a
demais, aos membros de Poder com a única exceção das medidas 
propostas por grupo expressivo de cidadãos, como "iniciativa 
popular". 

ES24171-1 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

O estabelecimento de níveis de remuneração p~ra os exer
centes de função pública , inclusive com equiparaçoes segundo 
a importância de cada um, parece-nos uma questão bastante 
subjetiva para constar do texto constitucional, mesmo porque 
as funções indicadas na emenda têm características próprias 
devendo se observar, na fixação da respectiva remuneração, 
critérios diferenciados. 

ES24172-9 ALFREDO CAMPOS PMDB 
******** * PARECER ********* 

Com a Emenda é proposto que o veto incidente sobre as maté
rias de que trata o item V do art.83 seja apreciado exclusi -
vamente pelo Senado da República. 

Ocorre que as matérias a que se refere o art. 85 são da 
competência privativa do Senado e por isso que legisladas me
diante Resolução dessa Casa do Congresso Nacional e não por 
lei, daí não haver como falar-se em veto. No caso do item v 
trata-se de aprovação prévia de "operações externas de natu -
reza financeira" justamente firmadas pelo Poder Executivo e, 
pois , definíveis como contratos administrativos. 

ES24173-7 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial. A emenda contém elementos que se 
ajustam parcialmente à orientação da Comissão de Sistematiza
ção. Pela aprovação, na forma do substitutivo. 

ES24174-5 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ******** * 

Opinando pela manutenção do texto originalmente consig
nado, não vemos como acolher a Emenda. Pela rejeição . 

ES24175-3 ALFREDO CAMPOS 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. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATI ZAÇÃO 

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

PÁG : 0471 
16/10/ 87 
15 :52:30 

SUBST ITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES24175-3 ALFREDO CAMPOS PMDB 

Pela reje i ção. 

ES24176-1 ALFREDO CAMPOS PMDB 
** ******* PARECER ***** *** * 

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

Pela rejeição . 

ES24177-0 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* . PARECER ********* 

Esta Emenda intenta que a Uni ão tr i bute renda e pro -
ventos de qualquer natureza, acrescentando: inclusive ajuda 
de custo e diárias pagas pe los cofres públicos, visando a 
acabar com privilégios no sistema tribu t ário nacional . 

Pela aprovação. 

ES24178-8 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES24179-6 ALFREDO CAMPOS PMDB 
** ****** * PARECER **** ***** 

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

Pela aprovação parc i al . 

ES24180-0 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito 
de simplificar a redação do Projeto , pela eliminação de ex
pressões ou de artigos prescindíveis . É preferível adotar uma 
forma que contenha o princípio do direito, como o fe z o Subs
titutivo do Relator, sem, contudo, estender-se em aspectos 
que são pertinentes à le i ordinária. 

Pela rejeição. 

ES24181-8 ALFREDO CAMPOS PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A emenda estabelece correspondência absoluta entre o 
valor do benefício previdenciár io e o dos benef í cios. 

Tal proposta, a l ém de não considerar o tempo de trabalho 
e de contribuição para a previdência , contrar i a o princípio 
da distributividade dos benefícios, que visa a permi tir que 
os recursos da previdência sej am melhor distribuídos entre os 
segurados . 

Pela rejeição . 

ES24182-6 ALFREDO CAMPOS PMDB 
****** *** PARECER ***** **** 

Consideramos necessário assegurar-se, tal como fe i to pa
ra as demais categorias, no texto constitucional , os direitos 
fundamentais do trabalhador doméstico, ficando para a lei or
dinária, apenas , a sua regulamentação. 

ES24183-4 ALFREDO CAMPOS PMDB 
** ******* PARECER ** ***** ** 

Cuida-se de alterar a redação do parágrafo 36 do artigo 
6o . . No Projeto do Relator optou-se por redação mais concisa , 
que per mi t e sejam alcançados os objet i vos visados pelo Au t or. 

Pela rejeição. 
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PMDB 

PTB 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r, do artigo 263 
do substitutivo do Relator , a expresslo "e SaOde 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 interpretaçlo e a dissociação 
desagregadora dos conce it os de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretaçlo do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único de Saúde. 

Por estar consignado no artigo 7o. , ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde, Hig i ene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinaçlo de como este direito 
poderá ser assegurado, no caso, através do Sistema único de 
Saúde. 

Entende o relator que a definiçlo de Sistema único nlo 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-saxón i ca, mas, sim , la
tina . 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra , em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a Saúde Ocupa
cional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção : 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções ; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos traba
lhadores pelas condições do seu trabalho ; 

3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma funçlo que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas ; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho . 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do trabalhador , por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupaçlo são potencialmente morbígenos. De
preende-se , que a segurança do trabalho é uma condiçlo 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 pe l a sua 
açlo no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disci
pl i na auxiliar , dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Trabalho , a toxicologia, a ergonomia, etc . , com vistas a pre
servaçlo 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 Co l etivas na área de Segurança do Trabalho", apenas 
reafirmamos que a saúde nlo pode ser vend i da 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 nlo podem ser suscetíveis de qual
quer negociação. 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigilância epidemiológica integrem a re~e básica de saú
de, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública, assim considerada pela OMS . 

Somos , pois , pela rejeição da emenda . 
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ES24185- 1 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* 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. 

ES24186-9 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva a substituição da expressão "terras 
indígenas", constante do parágrafo 2o. do artigo 302, por 
"terras ocupadas pelos índios". 

A preocupação demonstrada na Justificativa da Emenda pa
rece-nos contornada, dada a existência de dispositivo que re
conhece aos índios seus "direitos originários sobre as terras 
de posse imemorial onde se achem permanentemente localizados" 
(artigo 261) e de norma definindo com precisão o conceito de 
"terras de posse imemorial" (a rtigo 262, 1o.) . 

Pela rejeição . 

ES24187-7 FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER ********* 

Sugere a Emenda a supressão 
constante do parágrafo 2o. do Artigo 
obrigatoriedade de a exploração 
em terras indígenas somente poder 
autorização dos próprios índios. 

PTB 

da expressão "destes", 
302, retirando, assim, a 

das riquezas minerais 
ser efetivada mediante 

A redação proposta no texto do Segundo Substitutivo , 
aperfeiçoando a anterior, parece-nos enfocar adequadamente a 
matéria. A nosso ver, o artigo 261, parágrafo 2o., garante o 
acesso aos bens minerais existentes nas terras dos índios e, 
ao mesmo tempo, assegura os direitos das populações 
indígenas. 

Pela rejeição. 

ES24188-5 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* 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. 

ES24189-3 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do 1o . do Art . 302 . A su
gestão do nobre Constituinte não foi acolhida por entendermos 
ser de fundamental importância manter no Substitutivo, o 
princípio que dispõe sobre a obrigatoriedade da participação 
de orgão federal próprio e do Ministério Público em atos que 
envolvam interesses das comunidades indígenas, significando a 
garantia da defesa dos direitos daquelas populações. 

Pela rejeição. 

ES24190-7 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* 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. 

ES24191-5 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 
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A Emenda em análise visa a ampliar os benefícios da a
nistia a que se refere o art . 1o. do Título das Disposições 
Transitórias, no sentido de incluir aqueles que foram atingi
dos por motivos exclusivamente políticos, media declaração de 
incapacidade física ou mental . 

A situação descr it a , a nosso ver, deverá ser apreciada , 
caso a caso , pelas autoridades competentes para que seja com
provado o artif í cio utilizado , não devendo receber tratamento 
apriocístico pelo texto Constitucional . 

Pela rejeição . 

ES24192-3 FARABULINI J úN IOR PTB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES24193-1 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

Em virtude do acolhimneto de outras emendas com a lnlmpu
tabilidade até os dezoito anos , prejudica-se a presente emen
da. Pela Prejudicialidade. 

ES24194-0 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Subst i tu
t i vo . Pelo contrário , contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na e l aboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES24195-8 FARABULINI JúNIOR PTB 
***** ** ** PARECER ********* 

A proposta d i verge da alternativa adotada na forma do 
Substitutivo . 

ES24196-6 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

Intenta o autor da emenda garantir ao segurado a aposen
tadoria com proventos de valor igual à maior remuneração per
ceb i da nos últimos 12 meses de serviço. 

Em que pesem tais argumentos, o nosso ponto de vista é 
no sentido de que o cáculo do benefício incida sobre a média 
dos 36 últimos salários do trabalhador, corrigidos mês a mês. 

A forma de cáculo que estamos propondo é mais sensata e 
suportável aos cofres da Presidência Social . 

Pela reje i ção. 

ES24197-4 FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER **** ***** 

Procedente . 

PTB 

As razões que informam a justificação são plausíveis e 
convincentes . 

Pela aprovação . 

ES24198-2 FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER ********* 

Procedente. 

ES24199-1 

Assiste total razão ao nobre constituinte. 
Pela aprovação. 

FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PTB 

PTB 

Condena o ilustre constituinte o emprego do advérbio 
"privativamente". 

ES24200-8 

Mas não lhe assiste razão . 
Pela rejeição. 

FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER ****** ** * 

PTB 

A emeda do nobre Constituinte altera o art. 224, estabe
lecendo limites das despesas com pessoal . 
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Compartilhamos da preocupação do eminente autor da emen
da . Contudo entendemos que a matéria deva ser disciplinada em 
l eg i slação complementar, conforme texto do Substitutivo e a 
opinião da maioria dos Membros desta Comissão. 

Pela rejeição. 

ES24201-6 FARABULINI JúNIOR PTB 
******** * PARECER ********* 

Pe la rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES24202-4 FARABULINI JúNIOR PTB 
**** **** * PARECER ** ** ** *** 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orient a 
ção adot ada pela Comissão de Sistematização. 

-- ------- ----- - - --------------~-- - ----- -- -- - --- -------------- - - - ------- - - ------
ES24203-2 FARABULINI JúN IOR PTB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de matéria a ser regulada em Lei ordinária , 
muito embora a mesma já venha sendo administrada em diversas 
Entidades e se constitua em assunto de capital importância 
das CIPAS. 

Assim , opinamos pela rejeição da presente Emenda. 

ES24204-1 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* 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. 

ES24205-9 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* . 

Trata-se de Emenda que obj etiva alterar a redação do 
ar t . 3o. do Título dos Disposições Transitórias , o qual con
fere o direito de averbação das vantagens dos cargos do ma
gistér io e da magistratura àqueles alcançados pelos disposi
tivos da Emenda Constitucional n. 7, de 1977. 

Tendo a matéria sido integralmente excluída do novo su-
bstitutivo, em razão do acolhimento de outras proposições , 
somos pela rejeição da Emenda. 

ES24206- 7 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24207-5 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER **** ***** 

A emenda revela a louvável preocupação do autor com a má 
utilização de recursos do sistema previdenciário, o que se 
justifica plenamente a julgar por ocorrências pregressas. 
Entendemos, não obstante, que tais ocorrências condenáveis 
foram propiciadas por um contexto autoritário que excluiu os 
legítimos interessados de qualquer participação na gestão do 
sistema ou no controle de seus resultados . Com os preceitos 
de democratização e controle social do sistema adotado pelo 
Relator , segundo proposta consensua l , espera-se que aqueles 
lamentáveis fatos sejam uma página virada na história da 
Pr evidênc i a Soc i al em nosso País. 

Pela Prejud i cialidade. 

ES24208-3 FARABULINI JúNIOR 
********* PARECER ********* 

A questão dos mi nerais es t ratég i cos não deve se 
gir somente àqueles utili zados como insumos básicos 

PTB 

restrin
para a 
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indústria de aços especiais. Mas , a todos os minérios vitais 
para a aplicação oportuna do Poder Nacional . Assim, a plani
ficação dos minerais estratégicos deve merecer estudos mais 
elaborados , uma Política Mineral bem definida e ter o seu a
prove i tamento disciplinado mediante le i ordinária. 

Pel a rejeição . 

ES24209-1 FARABULINI JúN I OR PTB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se i ntimamente 
ligadas à segurança do tr ânsito nas rodoviárias federais , da í 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública . 

Pela r' ejeição. 

ES24210-5 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A matér i a do parágrafo a ser acrescentado ao art . 232, 
conforme pretende a Emenda, poderá ser objeto de le i ordiná
ria quando esta, atendendo ao próprio art. 232, vier a legis
lar sobre o assunto . Por essa razão rejeitamos a Emenda. 

ES24211-3 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora meritória, a Emenda radicaliza a distribuição de 
terras pelo INCRA, além de limitar em 25 ha a área a ser fi-
nanciada. · 

Entendemos que é melhor remeter o assunto para a lei ordi
ná r ia. 

Somo~ pela reje i ção da Emenda . 

ES24212- 1 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em apreço pretende reduz i r substancialment e o 
tempo de traba l ho exigido para a concessão de aposentadoria 
por tempo de serviço. 

A nossso ver, é injustificável tal pretensão , eis que, 
segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, nas últimas 
décadas, a média de vida da população brasileira . 

Não bastasse essa circunstância, a medida traria ser1os 
problemas para o sistema previdenciário, portanto estaríamos 
aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados . 

Pela rejeição . 

ES242 13-0 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa o aumento da idade mínima de 18 anos, f i
xada no Projeto, como mínima para a candidatura para a c·âmara 
Federal, para 21 anos. 

Somos pela aprovação da emenda pelas razões alinhadas no 
parecer dado à Emenda no . ES 25629-7. 

ES24214-8 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição nos termos do parecer à emenda ES-24862-6 . 

ES242 15-6 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER **** ** *** 

Pretende a Emenda a i nclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atr i buições da referida corporação acha-se intimamente 
l i gadas à segurança do trânsito nas rodoviárias federais, daí 
porque não deve ela vincular-se ao e l enco de órgãos que com
põem a Segurança Pública . 

Pela re j eição. 

ES24216- 4 ALOYSIO CHAVES PF L 
** ******* PARECER ******** * 
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A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Subs t itu
tivo . Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição . 

Pela rejeição. 

ES242 17-2 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

Com a presente Emenda é proposta a supressão do parágrafo 
ún i co do art . 77 e o art. 140 e seus parágrafos, sob o argu
mento de que não se jus t ificaria a submissão das súmu l as ed i 
tadas pelos Supremo Tribunal Federal e pelos Tribunais Supe
ri o res à aprovação do Congresso Nacional. Entende o nobre au
tor da emenda que tal referendo seria inócuo além de configu
rar atentado con t ra a autonomia do Poder Judiciário. 

Embora não vejamos em que o simples referendo do Congres
so Nacional tenha como consequência qualquer invasão na órbi
ta da competência do Judiciário e justamente porque a propos
ta constante do Projeto não prevê modifique o Pode r Legisla
tivo o enunciado das súmulas, revendo a inovação constante 
dos di spositivos cuja supressão é proposta, ver i ficamos que, 
de fa t o , nenhuma vantagem assinalável t raria ela pa r a a admi
nis t ração da Justiça tornando-a mais célere e menos onerosa, 
como seria, em princípio, o objetivo do referendo do Poder 
Leg i slat i vo . Aco l hemos, por esta última razão, a emenda. 

ES24218-1 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ****** *** 

Dá nova redação ao art. 19 do Substitutivo do Relator . 
Não acolhemos a presente Emenda porque altera a denomina

ção do mandado de injunção e suprime a ação de declaração de 
inconstitucional i dade que , a nosso ver, de modo indireto , 
também protege os dire i tos e liberdades const i tuc ionais. 

Pe l a rejeição. 

ES24219-9 ALOYSIO CHAVES PFL 
********* PARECER ********* 

Altera a redação do art . 23 do Substitutivo do Relator, 
definindo o instituto do "mandado de integração", de modo 
que não nos parece aconselhável . 

P!3la rejeição . 

ES24220-2 ALOYSIO CHAVES PFL 
*** ****** PARECER **** ***** 

Dá ao art. 21 do Substitutivo do Relator uma redação, que 
nos parece aconselhável, vez que é redigida em boa técnica 
legislativa . 

Pela aprovação . 

ES24221 - 1 MILTON REIS 
** **** *** PARECER ** ******* 

Em que pese a opinião do douto constituinte , 
pela rejeição da Emenda , por entendê-la conflitante 
sição adotada pela Comissão de Sistematização . 

ES24222-9 MILTON REIS 
********* PARECER ********* 

PMDB 

opinamos 
com a po-

PMDB 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 22 do artigo 
6o. do Substitutivo do Relator, que trata da organização e 
competência do Tribunal do Juri. 

A Emenda pouco dissente da redação final que foi dada ao 
Substitutivo, não o aperfeiçoando, porém. 

Pela prejudicial idade . 

ES24223-7 MI LTON REIS PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Tem em vista a Emenda incluir no elenco das leis cuja 
iniciativa é de ser privati va do Pr i meiro Min i stro, a "cria
ção, estruturação e atribu í ções dos Ministérios e órgãos da 
adminis t ração pública". 

Se , de f ato , a responsabilidade pelo bom desempenho da 
administração pública a encargo do Executivo é do Primeiro 
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PMDB 

Ministro, evidencia-se lógico que as leis que possam implicar 
na boa ou má execução dos correspondentes misteres não podem 
senão ser propostas pelo Chefe do Governo. Assim , afigur-se 
oportuna a sugestão constante da presente enenda . 

ES24224-5 MILTON REIS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda proposta, em que pese conter objeções f undadas 
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 . 

ES24225-3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa a supr1m1r o art . 1o. das Disposi
ções transitórias, o qual prevê a concessão de anistia aos a
tingidos por atos de exceção por moti vos políticos- ideoló
gicos. 

A anistia constitui anseio de grande parcela de brasilei
ros ating idos por atos de autoridade. 

A nova Constituição deve dar tratamento capaz de reparar 
as injustiças cometidas. 

Pela rejeição. 

ES24226-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a incluir disposição normativa, objetivando 
o aprimoramento do Substitutivo. 

Aprovada, nos termos do Substitutivo. 

ES24227-0 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela 
reje i ção da Emenda , por entendê-la conflitante com o entendi
mento da Com i ssão de Si stemat ização. 

ES24228 - 8 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda incluir dispositivo no Título VII que 
trata da Tr i butação . 

A modificação proposta vai de encontro ao Sistema 
Tributário estabelecido no Substitutivo , que prevê adequada e 
equilibrada distribuição das receitas públicas, deixando à 
Lei Ordinária o detalhamento decorrente. 

Pela rejeição. 

ES24229-6 TELMO KIRST 
********* PARECER ********* 

ES24230- 0 

Matéria infraconstitucional. 
Pela rejeição. 

TELMO KIRST 
********* PARECER ********* 

PDS 

PDS 

Os princípios do ordenamnto espacial do país , devem, ne
cessáriamente , contemplar , na definição da Política Nacional 
Urbana, o transporte coletivo urbano, por ser o mesmo um com
ponente significativo da atividade produtiva . Porém, por se 
tratar de matéria que deve objetivamente refletir efetivamen
te a realidade urbana regional, deve o assunto ser objeto de 
Lei Ord i nária. 

Pela rejeição. 

ES24231-8 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

Por força de Emendas já aprovadas, que estabelecem a in
denização ao empregado, como forma inibidora da rescisão sem 
justa causa do contrato de trabalho, ao lados das hipóteses 
que não configuram a despedida imot i vada, acreditamos que a 
garantia do emprego, preconizada por todos os segmentos com 
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representação na Constituinte, está amplamente assegurada. 
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substi-
tutivo . 

ES24232-6 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

A inclusão da palavra "vencimento" prende-se ao fato de 
que, no capítulo que dispõe sobre os servidores públicos, há 
a remissão aos direitos assegurados no título II. A preocupa
ção com o problema dos altos vencimentos de alguns servidores 
é justificável, mas , isso é questão incidental que deve se r 
resolv i da administrat i vamente. 

ES24233-4 TELMO KIRST PDS 
*** *** *** 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. 

ES24234-2 TELMO KIRST PDS 
**** ** *** PARECER *** ***** * 

A irredut i bilidade do salário vi sa a defesa do trabalha
dor economicamente mais fraco na relação empregatícia. É uma 
forma eficaz de limitar o arbítrio do empregador que, somen
te por motivo de força maior e através de convenção ou acordo 
coletivo, poderá propor a redução da paga salarial. 

ES24235-1 TELMO KIRST PDS 
*** ****** PARECER ***** **** 

A estabili~ade, entendida como a garantia de permanência 
no emprego e, como con t raposição ao livre arbítr io do empre

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

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

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado , pois esses são 
fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a ex
periência, o conhecimento técnico, a identificação do empre
gado com os objetivos maiores da empresa, significam para ela 
um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recur
sos humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação 
profissional de seus empregados. Por tudo isso, é elementar 
que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
obra, fator absolutamente negat i vo para os resultados do em
preendimento. 

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

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que , em todas 
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de 
categorias econômicas e profissionais que, diuturnamente, vêm 
se manifestando por todos os meios de comunicação : é a veda
ção da desped i da imotivada ou sem justa causa, em termos a 
serem definidos pela legislação ordinária. 
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É proposta aqui a supressão do parágrafo 5o., do art. 
9o, do Substitutivo, porque ele admite o pluralismo sindical. 

O que se pretende é, pois, o resguardo da unicidade sin
dical . 

Entretanto, optamos pela pluralidade sindical, como for
ma mais condizente com a autonom i a e a democrati zação,no cam
po da organização sindical. 

Somos pela rejeição. 

ES24237-7 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

A garantia da proteção legal do salário, bem como, a ca
racterização como crime a sua retenção dolosa, é, a nosso 
ver , de todo necessário constar do texto constitucional , uma 
vez que já se constitue num princípio universalmente insti
tuído," no sentido não somente de preservar um direito que re
presenta o alicerce da manutenção do trabalhador e de sua fa
mília, mas, também , de r esguardá-la contra os riscos daquela 
retenção por parte de certas empresas que dela se benefi
ciam, a título de auferirem lucros. 

Assim, opinamos pela rejeição da presente emenda . 

ES24238-5 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende dispor sobre as condições que fac i li
tem o transplante de órgãos . 

O Tema é pertinente a esfera da legislação ordinária, 
pelo que somos pela sua rejeição . 

ES24239-3 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que Substitutivo optou por 
disciplinar a matéria em "Seção única " com denominação de 
"Regiões" . 

ES24240-7 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

Entertde Relator haver acatado a presente Emenda , no seu 
mérito, ao adotar redação genérica, onde remete à Lei a regu
lamentação da matéria. 

Optou, também, por disciplinar, nas Disposições Transitó
rias- Art. 67 do Substitutivo- os aspectos de prazos, ob
jetos de polêmica. 

Com tal medida, ficam atendidas, ao mesmo tempo, as emen
das supressivas e aquelas de caráter modificativo - ainda que 
parcialmente. · 

ES24241-5 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

A norma do parágrafo 5o. , do cr t.9o., do Substitutivo é 
necessária, apesar da adoção do princípio do pluralismo sin
dical, a fim de dirimir os conflitos de representação na ce
lebração de convenções coletivas , quando mais de um sindicato 
pretender representar a mesma categoria em um único territór
rio. 

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

Somos pela rejeição. 

ES24242-3 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda , ao lado de outras, quer que a imunidade 
prometida, em relação ao ICMS, "sobre o transporte urbano de 
passageiros, nas áreas metropolitanas e mi cro-regiões" seja 
alterada para "sobre o transporte urbano e metropolitano de 
passageiros" (art . 209 , 8o., II, c). 

Justifica que a isenção visa a beneficiar os usuários dos 
transportes urbanos e por isso não tem sentido a restrição de 
que só seriam beneficiadas as regiões metropolitanas e micro
-regiões, deixando de fora Brasília, Vi tória, Florianópolis, 
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Caxias do Sul, Pelotas , Passo Fundo, Joinville , Londrina,Cam
pinas e tantas outras importantes c i dades; que a explicitação 
ao transporte metropolitano é inclusa a fim de evitar dúvidas 
sobre a interpretação; que o problema dos transportes urbanos 
é nacional e diz respeito a todas as comunidades de trabalha
dores. 

Por conseguinte , a emenda pretende ampliar a imunidade, no 
sentido de alcançar qualquer transporte urbano de passageiros 

Entretanto, a Comissão de Sistematização optou por acolher 
emendas supressivas, porquanto a não-incidência configuraria 
privilégio às empresas de transporte e até ao transporte eli
tista. 

ES24243-1 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto 
de Constituição . 

ES24244-0 TELMO KIRST 
********* PARECER ********* 

Cance l amento de débitos para com a previdência 
Materia de legislação ordinária . 
Pela rejeição. 

PDS 

social. 

ES24245-8 TELMO KIRST PDS 
********* 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. 

ES24246-6 TELMO KIRST PDS 
********* 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. 

ES24247-4 TELMO KIRST PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24248-2 RUBERVAL PILOTTO PDS 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial , nos termos do Substitutivo . 

ES24249-1 RUBERVAL PILOTTO PDS 
********* PARECER ********* 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, gases 
raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a minérios 
nucleares e seus derivados, requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
nacional, sem , contudo, ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas ativ idades. 

Pela rejeição. 

ES24250-4 RUBERVAL PILOTTO PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa pretende acrescentar do i s parágrafos 
ao art. 209 do Projeto: o primeiro para permitir à união, 
mediante lei da iniciativa do Executivo, substituir a 
não-incidência prevista para os produtos industrializados 
destinados ao exterior, por ressarcimento ao exportador do 
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va lor do impos t o estadual que onerar o produto ou 
com créditos tribut ários decorrentes de 
federais ; o segundo para desobrigar 

PDS 

compensá-lo 
tributos 
a União 

de transfe r ir os 10% prev i stos do IPI para os 
Estados exportadores, na hipótese de ser adotada a 
sistemát ica proposta no dispositivo anter ior. 

A pretensão da emenda, data venia , é tratável por 
convênios entre a União e os Estados interessados e também 
por le i f ederal quan t o à disposição do Governo Federal 
negociar ressarcimen t os com seus impostos . De qualquer forma, 
não apresenta conteúdo constitucional . 

Pela reje ição 

ES 2425 1-2 AFFONSO CAMARGO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda é adequada e vem convincentement e justif ica 
da. Pe l a aprovação . 

ES24252-1 AFFONSO CAMARGO PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata- se de matéria importante e fundamental à discussão 
da Política Urbana do País, porém, por se tratar de dispos i

tivo passível de lei ordinária não deve constar do texto cons 
titucional . 

Pela rejeição da emenda. 

ES24253-9 AFFONSO CAMARGO PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito 
de simp lif icar a redação do Projeto , pela eliminação de ex
pressões ou de artigos prescindíveis . É preferível adotar uma 
forma que contenha o pr i ncípio do d i reito , sem, contudo, es -
tender-se em aspectos que são pertinentes à lei ordinária . 

Pela rejeição . 

ES24254- 7 AFFONSO CAMARGO PMDB 
********* PARECER ********* 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para jus t ificar a 
retirada do termo "saúde " do inciso XVII do artigo 7o . do Su
bstitut i vo. 

Consideramos, contudo, que o di spos i tivo, 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 . 

ES24255-5 AFFONSO CAMARGO PMDB 
*** *** *** PARECER *** ** **** 

A emenda pretende suprimir o disposit i vo 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 trabal hadora brasi
le i ra. 

Pe l a rejeição . 

ES24256-3 AFFONSO CAMARGO PMDB 
****** *** PARECER ** ** ***** 

A Emenda não concor r e para o aperfeiçoamento do Substitu
t ivo . Pelo contrário, contraria a f il osofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES24257-1 AFFONSO CAMARGO PMDB 
*** ****** PARECER *** ****** 

A Emenda propõe a alteração do parágrafo único do arti 
go 277, fa zendo constar o ensino religioso não mais como 
disciplina facultativa, mas como discipl i na obrigatória no 
ensino fundamental. 
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ES24258-0 AFFONSO CAMARGO 
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PMDB 

PMDB 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r , do artigo 263 
do substitutivo do Relator, a expressão "e SaOde Ocupacional" 
argumentando que. "o Sistema Nacional Onico de SaOde tem como 
alvo o ser humano (a saOde pública), enquanto o alvo da SaOde 
Ocupac ional é o Trabalhador". 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema Onico de Saúde. 

Por estar consignado no artigo 7o., ítem XVII tomo d i 
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 idé i a de 
sistema i mplique 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 anglic i smo, portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupacional" não é anglo-saxónica, mas, s i m, la
tina . 

O próprio comitê da OIT e OMS reunidQ 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 soc i al 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 
saOde ; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho. 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morbígenos . De
preende-se, que a segurança do trabalho é uma condição pre
ventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patologia . A engenharia de Segu
rança do Trabalho , conquanto nobre e respeitável pela sua 
ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disci
plina auxiliar, dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Trabalho, a toxicologia, a ergonomia , etc. , com vistas a pre
servação da integridade física e mental da pessoa que traba
lha, junto à medicina do trabalho, promovendo , protegendo e 
recuperando a saOde. 

Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na área de Segurança do Trabalho" , apenas 
reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negocia
da, pois é o mais fundamental dos direitos e dos bens do ser 
humano , portanto , as condições de segurança e higiene que 
garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qual
quer negociação. 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigilância epidemiológica integrem a rede básica de saú
de , mesmo porque , a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública, assim considerada pela OMS. 
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Somos, pois, pela rejeição da emenda . 

ES24259 - 8 LUIZ SALOMÃO 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PDT 

A emenda pr e t ende acrescentar mais um parág r af o ao art . 
6o . do Subs ti t uti vo , a fim de impedir discriminações de d i 
versas espéci es . 

O que se pretende já está alcançado pelos diversos pará
grafos do mesmo art. 6o . 

Pela reje i ção. 

ES 24260-1 LUIZ SALOMÃO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda dispõe sobre normas de construção e de fabrica
ção de ve ículos e a adaptação dos já existentes às necessida
des das pessoas deficientes . 

Considerando-se o interesse social de que se reveste a 
proposta , deve-se, entretanto , conv ir que a mesma não consti
tui matér i a constitucional, devendo ser remet i da à legislação 
ord i ná r ia . 

Pela rejeição . 

ES2426 1-0 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* 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 . 

ES24262-8 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ******* ** 

As alterações propostas são grandes demais para que 
possamos aceitá- l as, tendo em vista sobretudo o tratar-se de 
uma única emenda com es t e teor . Pe l a rejeição . 

ES24263-6 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER **** ***** 

Propõe alteração redacional em var1os d i spositivos dos 
capítulos referentes aos Direitos Individuais, Sociais , Cole
tivos , à Nacionalidade , Soberania Popular e Partidos Pol í ti
cos . Par t es da proposta do Autor estão incluídas no Projeto 
do Relator. Seu conjunto, entretanto, não se coaduna com a do 
Projeto . 

ES24264-4 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Trata-se de emenda subs t i t utiva ao Tí tulo III do Substi
tutivo do Relator . 

A formulação é extremamente analít i ca e pormenor i zada , 
contém inovações, que cons i deramos desaconselháveis, e algu
mas matérias que melhor se enquadrariam na legislação ordiná
ria. 

Pela rejeição. 

ES24265- 2 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

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

ES24266-1 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER *** ** **** 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
d i recionamento do conjunto. 

Pela rejeição . 

ES24267-9 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
* ~ ******* PARECER ********* 

De autoria do Constituinte Siqueira Campos, a presente 
Emenda- trata da Defesa do Es t ado e das Instituições Democráti 
cas, inscrevendo-se, pois, no Título VI do Substitutivo . 
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A inexistência de um texto justificativo impediu examinar a 
real dimensão da Emenda, pelo entendimento direto das inten
ções do autor . De um modo geral, o Deputado Siqueira Campos 
acompanhou de perto o texto que lhe serviu de base , inovando 
em alguns aspectos. O primeiro deles foi o de o Pres idente da 
República nos casos de decretação do estado de defesa ou do 
estado de sítio. Acatada a sugestão, acreditamos cessarem em 
grande parte as atribuições do Conselho de Defesa Nacional, o 
que não nos parece de todo lógico. A proposta contida no pará 
grafo 8o. está intrinsecamente contida no parágrafo 1o . do ar
tigo 182 do Substitutivo . Não acreditamos que caiba apenas a 
uma Comissão do Congresso Nacional fiscalizar a execução das 
medidas, mas a todos seus membros julgamos desnecessária a 
explicação no texto constitucional do enunciado no parágrafo 
10 do art. 13o . . Quanto à destinação das Forças Armadas, não 
há modificação do texto do Substitutivo . No que diz respeito 
à Segurança Pública, a enumeração das competências dos órgãos 
e instituições a ela destinados não são pertinentes ao texto 
constitucional. Pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES24268-7 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte pretende modificar o tí
tulo VII - TRIBUTOS FINANÇAS PúBLICAS E ORÇAMENTO. 

Na parte referente ao Orçamento o conteúdo da emenda, em 
confronto com o do Substitutivo , levou-nos a conclusão que 
alguns artigos se harmonizam com os princípios que orientam 
o Sistema de Planos e Orçamentos; em outros pontos os objeti
vos são atendidos de forma implícita e finalmente , em outros 
constraria o esp í r i to da linha traçada para os planos e orça
mentos. 

Quanto à parte tributária , também verifica-se que 
a Emenda repete muitos dos dispositivos que já constam do 
Substitutivo . As novidades referem-se aos seguintes pontos: 
competência municipal para exigir contribuição relacionada 
com a poluição; vinculação dos empréstimos compulsórios a 
sinistros em lugar de calamidades; restabelecimento de dispo
sições anteriores sobre privílegios processuais da Fazenda 
Pública, sobre microempresa e sobre representação da União 
nas causas que versam matéria tributária; extensão de imuni
dade aos sindicatos patronais; eliminação do imposto de renda 
estadual; alteração dos percentuais dos Fundos de Participa
ção, inclusive quanto às regiões ; restauração dos conselhos 
de representantes; incidência do ICM em minerais, energia 
elétrica e combustíveis. 

A aceitação das modificações sugeridas viria deformar a 
unidade do Substitutivo e provocar distorções em pontos para 
cujo ajustamento foram feitas negociações que agora não podem 
ser desconsideradas. Todavia , podem ser admitidas, ainda que 
em parte, as sugestões sobre ICM , sobre privilégios da 
Fazenda Pública, sobre a participação das Regiões e sobre 
Sindicatos Patronais . 

As modificações que se pretendem introduzir no campo das 
finanças públicas, relacionam-se com as atribuições do Banco 
do Brasil (artigo 159 1o. e 2o. da Emenda). A especifica
ção até proposta é matéria de natureza tipicamente regulamen
tar, não se justificando sua inclusão no texto Constitucio
nal. 

Pela aprovação parcial . 

ES24269-5 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A forma dada ao Título VIII pelo Substitutivo do Relator 
é mais adequada. 

Pela rejeição . 

ES24270-9 SIQUEIRA CAMPOS PQC 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial. 
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ES24271-7 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A redução do Título X para apenas um artigo não se jus
tifica , pois, inegavelmente , há muitas matérias cuja disci 
plinação se faz necessár i a . 

Pela re j eição. 

ES2427 2-5 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no 
Título X, que regula as Disposições Transitórias. 

Alguns dos preceitos suger i dos já integram o Substituti
vo do Re l ator , outros inovam o documento e outros, ainda, su 
primem regras nele contidas . 

É inegável que a proposição , reflete grande espíri t o 
público, competênc ia e sensibilidade do Autor. 

Vi sando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista · que 
no referido Título devem apenas consta r dispos i t ivos necessá
rios à proteção dos direitos adquiridos e à d i sciplinação de 
providências limitadas no tempo e de relevante interesse pú
blico , acolhemos parcialmente a proposição para dele aprovei
tar os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos a
presentar. 

ES24273-3 PAULO MACARINI 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 
O teor da emenda não é matéria constitucional . 

ES24274-1 PAULO MACARINI 
** ** *** ** PARECER ***** ** ** 

PMDB 

PMDB 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 13 do art.6o. 
do Substitutivo do Relator . 

Tendo em vista a supressão do dispositivo, aprovada com 
a Emenda no.ES24066-8, a presente fica prejud i cada . 

Pela prejudicialidade . 

ES24275-0 PAULO MACARINI PMDB 
***** **** PARECER ***** **** 

Visa a emenda a ext i nguir o pagamento de qualquer benef í 
cio aos ex- chefes do Poder Execut i vo nas três áreas do gover
no. 

A matéria poderá e , por conveniência , deverá ser disci 
plinada pela respectiva legislação de regência, tornando-se 
despicienda a sua inclusão no texto constitucional . 

ES24276-8 PAULO MACARINI PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Razão assiste ao ilustre Autor da Emenda . Inegável a sua 
contribuição para o aprimoramento do texto constitucional em 
elaboração. 

Pela aprovação . . 

ES24277-6 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parág ~ afo 1o. do art. 
6o. do Substitutivo . 

Concordamos com a proposta, mas para retirar, também, as 
expressões "Constituição" e "Estado" . 

Pela aprovação , na forma do Subst i tutivo. 

ES24278-4 PAULO MACARINI PMDB 
********* 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 
matér i a, por sua natureza regulamentar, é mais suscetível de 
tratament o por via de legislação ordinária , e poderá ser 
retomada em etapa ulterior do processo de elabor ação 
legislativa das bases do novo sistema de proteção social . 

Pela r e jeição . 



-o 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES24279-2 PAULO MACARINI 
***** **** PARECER ********* 

PÁG: 0487 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

Através desta Emenda pretende o ilustre Constituinte al 
terar a redação do parágrafo 6o. do art . 6o. do Substitut ivo 
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. 

ES24280-6 GERSON CAMATA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do art. 17 do 
Tí t ulo das Disposições Transitórias . 

A modificação proposta não aperfeiçoa a fórmula adotada, a 
qual bem exprime os fins pretendidos pela citada norma . 

Pela rejeição . 

E$24281 -4 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatament o ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição . 

ES24282-2 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Justif i ca-se a aprovação pelo Senado Federal, dos diri
gentes do banco central por representar este órgão a entidade 
máxima do sistema financeiro. Estende r o critério para os 
bancos oficiais seria ampliar desnecessáriamente as atribui
ções do Legislativo. 

ES24283-1 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda incluir dispositivo no . Título VII que 
trata da Tributação. 

A modificação proposta vai de encontro ao Sistema 
Tributário estabelecido no Substitutivo, que prevê adequada e 
equilibrada distribuição das receitas públicas, deixando à 
Lei Ordinária o detalhamento decorrente . 

Pela rejeição. 

E$24284- 9 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende suprimir a parte final do parágraf o 
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 . 

ES24285-7 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende modi f icar o conteúdo do parágrafo 1o . 
do art. 6o . para retirar dele as palavras "Constituição" e 
"Estado". além de suprimir sua parte final. 

Concordamos em parte, apenas para suprimir as palavras 
"Constituição" e "Estado", permanecendo o resto do texto. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES24286- 5 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda suprimir o Art . 26 do Título X e seus 
parágrafos. 

A proposição merece parcial acolhida, face à retirada do 
1. do citado dispositivo . 

A manutenção do "caput" e do atual parágrafo único se faz 
conveniente. 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
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PMDB 

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 Re lator em razão do acolhimento de Emen
das nesse sentido, somos pela prejudic ialidade da proposição. 

ES24288-1 GERSON CAMATA PMDB 
******* ** 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. 

ES24289-0 GERSON CAMATA PMDB 
******* ** PARECER ******* ** 

Inobs tante o tema p reconi ~ado na Emenda, sua rej eição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES24290-3 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser considerada prejudicada, pois a alte
rações proposta incide sobre dispositivo suprimido do Substi
tutivo face à aprovação de proposições acolhidas. 

Pela prejudicialidade . 

ES24291-1 JOÃO ALVES PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o nobre ·constituinte com a presente emenda subs
tituir os artigos 220 a 224 que compõe a Seção II (Dos Orça
mentos) pelos artigos que propõe. A alteração básica em rela
ção ao Projeto diz respeito a exclusão da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias além de maior liberdade relativa ao pod~r de 
emendar o projeto de lei orçamentária proposto dos parlamen
tares. Entendemos que a Lei de Diretrizes Orçamentár ias é 
instrumento que representará efetivo avanço na sistemática 
orçamentária pois propiciará uma ampla participação legisla
tiva na elaboração do Orçamento Público a compensar uma pe
quena limitação no poder de emendar indiscriminado. Conside
rando que vários dos dispositivos da presente emenda são se
melhantes ao do Projeto, a consideramos aprovada parcialmen
te. 

ES24292-0 JOÃO ALVES PFL 
******** * PARECER ** ******* 

A Emenda objetiva reduzir as disposições Constituc ionais 
sobre Finanças Públicas e Sistema Financeiro Nacional àquelas 
diretamente relacionadas com a definição e atribuições do 
Banco Central do Brasil. 

Na hipótese, não obstante serem relevantes os 
argumentos do Nobre Constituinte, entendemos que a proposta 
contraria as linhas gerais adotadas na elabo"ração do Projeto 
de Constituição que nos coube relatar. 

Pela rejeição . 

ES24293-8 JOÃO ALVES PFL 
********* PARECER ********* 

Com o devido apreço ao ilustre Subscritor da Emenda, o 
texto do Substitutivo, concernente aos arts. 103 a 108, está 
muito mais adequadamente disciplinado. 

Pela rejeição. 

ES24294- 6 JOÃO ALVES 
********* PARECER ** ******* 

Pela rejeição. 
O teor da emenda não é matéria constitucional. 

ES24295-4 MÁRIO MAIA 
*** ****** PARECER ***** **** 

PFL 

PDT 
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A emenda propõe nova redação ao art . 193. 
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a 

matéria. Razão pela qual adotamos diversa redação no novo Su
bstitutivo que oferecemos. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24296-2 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24297-1 MÁRIO MAIA PDT 
*e******* PARECER ********* 

A Emenda proposta está em descompasso com a perspectiva 
do Substitutivo, sendo , por conseguinte, rejeitada. 

Pela rejeição. 

ES24298-9 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida , pois cor
responde à orientação adotada pelo Relator . 

Pela aprovação. 

ES24299-7 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES24300-4 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER *** ****** 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição . 

ES24301-2 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda pretende que "0 imposto de renda só incidirá 
sobre a parte básica do remuneração dos proventos da aposenta 
daria e pensões dos assalariados com mais de 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade ." 

Trata-se de matéria que deve constar em legislação infra 
const i tuciona 1. 

Pela rejeição. 

ES24302-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição . 

ES24303-9 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas 
que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 10 ., e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distrito Federal, só podemos, por absoluta coerência , ser 
pela rejeição desta emenda. 

ES24304-7 MÁRIO MAIA PDT 
******** * PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição . 

ES24305-5 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 
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O au t or pretende incluir o Governador de Ter ritór io en
tre os que devem r enunc iar para concorre r em a out ros ca r gos . 

Como se trata de Governador nomeado , entendemos que a 
mat éria deve ser discipl i nada na lei complementar das inele
gibi 1 i dades. 

Pe l a aprovação parcial. 

ES24306-3 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende acrescentar ao parágrafo 33 do artigo 
6o ., após a palavr a "soc iedade " , a pa l avra "preservação" . 

Achamos desnecessário o acréscimo, já que a conservação 
implica na preservação . 

Pela rejeição. 

ES24307-1 MÁRIO MAI A PDT 
********* PARECER ****** *** 

Pretende a em .... nda incluir a pal avra .. l i v re~~ na caracter i 
zação do voto. 

Entendemos ser desnecessária a pret ensão do autor . 
Pela aprovação parcial . 

ES24308-0 MÁRIO MAIA 
**** ***** PARECER ********* 

PDT 

Pretende o autor excluir os ana lfabetos da relação dos 
inelegíveis. 

O Substitutivo oferece aos analfabetos o direi to de alis 
tamento e voto, facultat ivamente. 

Negar-lhes o di r e i to de elegibi li dade não s ignifi ca pre
conceito cont r a es sa categoria de bras i leiros. 

Pe l a rejeição. 

ES24309-8 MÁRIO MAIA PDT 
*** **** ** PARECER ********* 

Pretende o autor que todos os mi l i t ares sejam a li stá
veis , inclusive os conscritos. 

O Substitutivo acolhe a proposta de alis t amento de todos 
os mil i tares, com exceção dos que estão no serviço inic i al, 
na qualidade de conscritos. 

A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mes
mos, durante o período e leitoral, quando as Forças Armadas 
são requ i sitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da 
ordem, são mobilizados para cumprir essa missão. 

Pela aprovação parc i al. 

ES24310-1 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda estabe l ece que a desapropr i ação, por interesse 
social, poderá incidi r sobre qualquer imóvel rural. 

Já é tradição constitucional que serão susceptíveis de 
desapropriação tão somente os imóve i s rurais que não cumpri
rem a sua função sociai . 

Pela rejeição. 

ES24311-0 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A redação que a Emenda sugere ao art. 192 não s e harmo
niza com a discip l inação das funções das Forças Armadas, ma i s 
se destinando a r egular a política de segurança ext erna . 

Pela rejeição. 

ES24312-8 NELSON SEIXAS PDT 
**** ***** PARECER ***** **** 

Acolhida no mérito, nos termos do Substit uti vo do 
Relator. Trata- se de disposição que obteve o apoio 
consensua l em todos os foros em que a mat éria foi submetida a 
apreciação . 

ES24313-6 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER *** ****** 

A ampliação das imunidades contraria tendênc ia crescente 
dos Senhores Cons ti tu i ntes, manifestanda desde o i ní c io dos 
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trabalhos das Subcomissões 
de comprometer as metas de 
Estados e dos Municípios e 

e das Comissões Temáticas, além 
se reforçarem as finanças dos 

de se reduzir o "deficit " público . 
Pela rejeição. 

ES24314-4 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER ********* 

Acatamos o objetivo fundamental da Emenda quanto à ve
dação de qualquer tipo de discriminação entre trabalhadores 
pelos serviços prestados, ainda que de natureza diversa, co
mo o trabalho manaual; técnico ou intelectual, em consonân
cia, aliás, com o preceituado no inciso III do artigo 4o. do 
Substitutivo. 

ES24315-2 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER **~~~~** ~ 

Pretende, a Emenda que "0 Poder Público concederá dedução 
fiscal relativa a gastos efetuados por pessoas físicas e jurí 
dicas, com a adaptação e a aquisição de equipamentos necessá 
rios ao exercício profissional das pessoas portadoras de defi 
ciência." 

A proposta da Emenda deve constar em legislação infracons 
titucional. 

Pela rejeição. 

ES24316-1 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER ********* 

Aposentadoria com proventos proporcionais a deficientes 
físicos. 

Matéria de legislação ordinária. 

ES24317-9 NELSON SEIXAS PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda prevê a implementação, pelo Poder Público, de 
políticas destinadas a prevenir as def i ciências. 

De que deficiências, não se sabe. 
O texto constitucional não pode ser vago, impreciso . 
Pela rejeição. 

ES24318-7 GEOVANI BORGES · PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende inserir dispositivo específico para a 
valorização dos profissionais de saúde , inclusive fixando a 
aposentadoria por tempo de serviço. 

Como a política de recursos humanos do setor saúde está 
cometida ao sistema único de saúde, julgamos a matéria per
tinente à legislação ordinária. 

Somos, pois, pela sua rejeição . 

ES24319-5 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

Propondo a modificação do 1o . do art. 93 é objetivo da 
Emenda retirar a competência privat i va do Primeiro Ministro 
para dar o impulso inicial ao processo legislativo . 

A apresentação da Emenda decorre da razão de optar o seu 
autor pelo sistema presidencialista de Governo. O Projeto en
campa, ao revés, a opção pelo parlamentarismo, razão pela 
qual deve persistir a competência que, pela presente emenda, 
se pretende eliminar . 

ES24320-9 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação para o 10. do artigo 279 , 
explicitando, na organização e financiamento do sistema de 
ensino dos terrritórios, a instalação de univers i dades . 

A proposição, embora disponha sobre matéria consti -
tucional, con:ém desdobramentos que melhor se situam no àm -
bito da legislação ordinária e complementar. 

Pela rejeição nos termos do Substitutivo . 
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Pela pre judicialidade, nos termos do parecer à emenda n. 
ES2367 - 8 . 

ES24322-5 GEOVANI BORGES PF L 
********* PARECER ********* 

Tem por obj et ivo o nobr e Autor da Emenda f ixar que a apre -
ciação do veto presidenc i al se faça por del i berção aberta e 
não, como previs t o no Projeto, por "escrut1neo secreto" . 

En t endemos que deve se r man t ido o escrut1nio secreto, co
mo prev i sto , pois libera o parlamentar das injunções , pres
sões mesmas do Executivo para a derrubada do Projeto ou de 
s ua parte vetada . 

ES243 23- 3 GEOVANI BORGES PF L 
********* PARECER ********* 

A suges t ão contida na pr po t a de Emenda t raz a l guns 
desdobramentos que, na tradição jur1dica brasileira, melhor 
se adaptam ao corpo da leg i slação ordinária e complementar. 

Pela rejeição. 

ES24324-1 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

A expressão que a Emenda visa a suprimir é de grande re
levância , afim de se evitar a intervenção das Forças Armadas 
aleator i amente . 

Pela rejeição . 

ES24325-0 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela reje i ção. 

ES24326-8 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vi dades relatas a petróleo , hidrocarbonetos fluidos, . ~a~es 
raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados , requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consu l te amplamente o interesse 
nacional, sem , contudo, ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades. 

Pela reje i ção. 

ES24327-6 DÁLTON CANABRAVA PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta , em face de tratamento diverso dado à matér i a , 
ficou prejudicada. 

ES24328-4 ANTONIO CARLOS FRANCO PMDB 
********* PARECER ********* 

Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento elei 
toral e do voto facultativo. 

O substitutivo acolhe a proposta do alistamento elei
toral obrigatório. 

No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos 
que sua prática poderia ser prejudicial à representatividade 
pol1tica e popular dos eleitos. As grandes abstenções pode 
riam levar ao poder minorias radicais e comprometer a l i sura 
ddos pleitos devido à corrupção eleitoral. 

Somos, portanto, contrários ao voto facultativo . 
No entanto, somos pe l a facu l tativ i dade do alistamento 

e voto apenas para os analfabetos e os ma iores de setenta 
anos . 

Pela aprovação parcial . 

ES24329-2 ANTÔNIO CARLOS FRANCO PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deve apenas fixar 
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o d i reito de herança, ficando implícito que caberá à legisla
ção ordinária def inir limites e mecan i smos de tributação. 

Não há como acolhe r a emenda . Pela rejeição . 

ES24330-6 ANTÔNIO CARLOS FRANCO PMDB 
********* PARECER ********* 

A generalização da proposta é incompatível com a grada
ção de i dades existente no projeto para o exercício dos vári 
os cargos eletivos. 

ES2433 1-4 ANTÔNIO CARLOS FRANCO PMDB 
********* PARECER ******** * 

Pretende a emenda incluir dispos i ti vo no Título VII que 
trata da Tributação. 

A modificação proposta vai de encontro ao Sistema 
Tribut á r io es tabe leci do no Substituti vo , que prevê adeq uada e 
equilibrada distribuição das receitas públicas, deixando à 
Lei Ordinária o detalhamento decorrente . 

Pela re j eição. 

ES24332-2 ANTÔNIO CARLOS FRANCO PMDB 
*** ****** PARECER ***** *** * 

Com redação alterada, os objetivos da presente emenda 
deverão ser alcançados no substitutivo apresentado. Pela 
aprovação. 

ES24333-1 DJENAL GONÇALVES PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda obj etiva acrescentar , ao ar t igo 218 do Projeto 
de Constituição da Comissão de Sistematiação, expressa proi -
bição à emissão de moeda para financiar o defi c it público . 

A proposta, a nosso ver , em que pese a relevância dos 
argumentos que a informam, corresponde a um cerciamento das 
prerrogativas do Congresso Nacional. 

O controle do deficit público deve, e está no Projeto em 
causa, amparado por princípios constituicionais. 

A hipótese está comtemplada nos parágrafos 1o. e 2o. do 
artigo 218 , que vedam ao Banco Central - única autoridade 
com poderes para exercer a competência de emitir da União -
f i nanciar o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade 
que não seja instituição financeira, ressalvando apenas a ne
gociação com títulos públicos com o objetivo de regular a o
ferta de moeda e a taxa de juros . 

Está também prevista no parágrafo 2o. do artigo 220 , que 
trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias; no artigo 222 e 
seus itens, em especial nos itens II e VIII. 

A existência, e o montante , do deficit público , assim , 
serão decididdos no forum competente, que é o Congresso Na -
c i onal . Da mesma forma o seu controle . 

Pela rejeição . 

ES24334-9 DJENAL GONÇALVES PMDB 
** ******* PARECER ** ******* 

O Substitutivo do Relator já prevê a primazia da empresa 
privada no processo econômico. Todavia admite, corretamente, 
a intervenção do Estado sob circunstâncias excepciona i s. 

A emenda tem caráter excessivamente restritivo. 
Pela rejeição . 

ES24335-7 DJENAL GONÇALVES PMDB 
** *** *** * PARECER ** ** ***** 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou confl i to com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição . 

ES24336-5 DJENAL GONÇALVES PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito 
de simplificar a redação do Projeto , pela eliminação de ex-
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pressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma 
forma que contenha o princípio do direito, como o fez o Subs
titutivo do Relator, sem, contudo, estender-se em aspectos 
que são pertinentes à lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES24337-3 DJENAL GONÇALVES PMDB 
** **** *** PARECER *** **** ** 

Objetiva a Emenda o acréscimo de um parágrafo único ao 
art. 80, para condicionar "à prévia audiência das classes in
teressadas as deliberações parlamentares sobre projetos que 
versem matéria económica". 

Justifica a proposta, seu nobre Autor, sob o argumento de 
que, sendo compreensivo do "conceito de democracia a noção 
de participação", que avulta num modelo que se pretenda, de 
democrac ia social, a manifestação dos segment os so iais ,quan
do possam eles ser atingidos por medidas legislativas 
de natureza económica, é de ser permitida e , mesmo , assegura
da, a exemplo do que ocorreria na Suíça, na França , e na 
Itália . 

Sem embargo do merecimento da proposta e dos exemplos ci
tados de sua adoção nos mencionados países europeus, não ve-
mos como, sem sério embaraço para a produção das leis ne-
cessárias, que , num País continental como o nosso, possa 
tal procedimento abrigar conveniência que sobreleve as in-
conveniências dele decorrentes. 

ES24338-1 JOÃO NATAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Altera os artigos 19 e 25 do Substitutivo do Relator para 
introduzir a "destituição judicial de autoridade administra

tiva" como prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania 
e à cidadania. Não julgamos aconselhável a alteração propos

ta. 
Pela rejeição. 

ES24339-0 JOÃO NATAL PMDB 
** ***** ** PARECER ********* 

A emenda pretende acrescentar parágrafo ao art. 6o. do 
substitutivo, fixando prazo para que a autoridade administra
tiva decida sobre pretensão juridicamente possível. 

Não concordamos com a emenda por entendermos desnecessá
rio o disciplinamento constitucional da matéria nele tratada. 

Pela rejeição. 

ES24340-3 JOÃO NATAL 
***** *** * PARECER ****** ** * 

Procedente. 

PMDB 

Há que ressalvar-se a situação dos Procuradores que atu
am junto ás Cortes de Contas, segmento especializado do Mi
nistério Público Federal . 

. Existem na justificação sobejas razões para a acolhida 
da emenda. 

Pela aprovação. 

ES24341-1 JOÃO NATAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a Substituir os artigos 18, 19 e 20 das 
disposições Transitórias do Substitutivo do Relator por um 
único artigo que estabelece eleições gerais, para todos os 
níveis, em todo o País, inclusive no Distrito Federal, a 15 
de novembro de 1988 e permite, sem desincompatibilização, a 
reeleição do Presidente da República e dos Governadores dos 
Estados . 

Embora a Emenda se fundamente no princípio da moralida
de política e na busca da confirmação pelo povo dos mandatos 
dos atuais Constituintes não julgamos conveniente a submissão 
coletiva de todos os mandatos eletivos a novos pleitos pelo 
simples fato da promulgação de uma nova Sistematização no 
Brasil. 
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ES24342-0 JOÃO NATAL 
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A proposição em análise objetiva alterar a redação do 
art . 58 das Dispos ições Transitórias, o qual prevê a realiza
ção de plebiscito nos an t igos Estados da Guanabara e Rio de 
Jane i ro para que haja mani fe stação por parte das populações 
envolvidas sobre a fusão das duas unidades reali zada 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 . 

ES24343-8 JOÃO NATAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação proposta ao dispositivo em questão confl ita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES24344-6 PRISCO VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES24345-4 PRISCO VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, 
ficou prejudicada . 

ES24346-2 PRISCO VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pret ende o autor impr i mir nova redação ao artigo 13 e pa 
rágrafos. 

A emenda segue a linha geral do Capítulo dos Direitos Po 
l í ticos. 

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 parcial . 

ES24347-1 PRISCO VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

ES24348-9 

Pretende o autor alterar o prazo de que trata o art. 17 . 
Concordamos com o prazo proposto de seis meses. 
Pela aprovação. 

PRISCO VIANA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda sugere modificação na redação do 1o. do Art . 
302 . A sugestão não foi acatada por entendermos que a redação 
original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia 
a defesa dos interesses 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 envo lvam interesses indígenas. 

Pela rejeição. 

ES24349-7 PRISCO VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a substituir todo o Capítulo referente aos 
Partidos Políticos. Acontece que em suas linhas gerais se en
contra atendida em nosso Substitutivo motivo pelo qual nosso 
parecer é favorável em parte, preferindo , todavia, a redação 
atual que lhe imprimimos. 
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- - --- - -- - --- -- - -------- - - - --- - - -- ----- --- - - ----- -----==~ - ----------------------
ES24349-7 PRISCO VIANA PMDB 

ES24350- 1 PRISCO VIANA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua re j e i ção 
decor re da i noportunidade do aca t amento ou confl it o com o 
d i recionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES2435 1-9 ARNALDO PRIETO PFL 
** *** **** PARECER ********* 

A Emenda sugere a supressão do Art. 304. Op t amos pela 
reje i ção da proposta do nobre Constituinte por entendermos 
ser de fundamental importânc i a a manu tenção de dispositivo 
constitucional que represente uma efetiva garant i a da def esa 
dos direitos das populações indígenas. 

Pe l a rejei ção . 

ES24352-7 ARNALDO PRIETO PFL 
*** *** *** PARECER **** ***** 

A atribu i ção de competênc ia ao congresso nacional para 
"examinar " os atos de au t orização e de concessão de lavra em 
terras ocupadas por índios é inôcua e conflita com o disposto 
no parágraf o 2 do art . 302. i nócua em razão de competência 
genérica do Legislativo para fiscalizar os atos do Executivo. 
Conflitante porque, ao propor a inclusão de mais uma matéria 
no rol de competências do congresso Nacional, não determina 
qualquer modificação no referido art. 302. De qualquer forma, 
poder-se-ia proceder, por subemenda, ao deslocamento de com
petência sugerido, mas , in casu, a intervenção do Legislativo 
nos parece ser de fundamental importância ante a relevância 
do assunto para os interesses nac ionais , inclusive quanto à 
nossa soberania . 

ES24353-5 AÉCIO NEVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Lamentamos não poder dispensar à presente Emenda o mesmo 
tratamento dispensado a outras do mesmo autor, tendo em vista 
que o dispositivo referenciado não guarda qualquer relação 
com a justificação apresentada e com o teor da Emenda . 

Pela prejudicialidade. 

ES24354- 3 AÉCIO NEVES PMDB 
********* PARECER ***** ** ** 

Muito embora a proposta de supressão, feita através da 
Emenda ( 2o. do art. 86), não tenha a ver com a justificação 
que a ampara, pois que a justificação se refere a acumulação 
de cargos e funções e o 2o. do art . 86 a perda de mandato 
par lamentar, a supressão desejada seria do 2o . do art._64 , 
que , al i ás, não ser i a de ser aceite sob o argumento de su
perflu i dade, porque esse parágrafo alarga o alcance da proi -
bição constante do caput do art. 64 , por isso que não ociosa 
a respectiva previsão , ao contrário do que entende o nobre 
proponente da Emenda . 

ES24355-1 AÉCIO NEVES PDS 
*** ****** PARECER ***** **** 

O art. 254 trata da política habitacional para o traba
lhador rural. E o art . 94, constante das Disposições Transi
tar i as do Título V, referente à Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, trata "das medidas provisór i as , com força 
de Lei.", ou, mais especif i camente, da competência do Po
der Executivo . 

ES24356-0 

Portanto, há um engano na proposição. 
Pela prejudicialidade . 

AÉCIO NEVES 
********* PARECE~ ******* ** 

PDS 

As normas específicas para os servidores públicos , agru
padas em seção própria do Substitutivo, garantem a eles , to
dos os direitos assegurados aos trabalhadores no artigo 7o. 
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Por outro lado , consideramos desnecessário especificar 
que os direitos são dos trabalhadores urbanos e rurais vez 
que não é possível have r out r a categoria de trabalhadores não 
incluída ne las. 

Finalmente, o caráter social dos referidos direitos en
contra- se já explicitado no nome do capítulo, cons t ituindo , a 
nosso ver , redundância , sua inclusão no "caput" do artigo 7o . 

ES 24357- 8 AÉC IO NEVES PDS 
********* 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 t exto do Projeto de 
Constitu ição. 

Pela rejeição. 

ES24358-6 AÉCIO DE BORBA PDS 
********* PARECER ********* 

Os dispositivos a que se refere a Emenda não tratam dos 
servidores públicos, sendo, pois impraticáve l a medida pro
posta . 

ES24359-4 AÉCIO NEVES PDS 
********* PARECER ********* 

A redação proposta para o ítem II do art . 86 nada tem a 
ver com o assunto tratado neste dispositivo . De qualquer for
ma a idéia sugerida na emenda já está contemplada no ítem II 
do art. 63 . 

ES24360-8 NILSON GIBSON PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende nova redação ao parágrafo 49 do art . 
6o. do Substitutivo . 

Acatamos parcia l mente a proposta , mas com a redação por 
nós elaborada. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo . 

ES24361-6 PAES LANDI M PFL 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda retira do texto Constitucional dispositivos con
siderados relevantes para a soberania , a segurança e o desen
volvimento nacional. 

Pela rejeição. 

ES24362-4 MUSSA DEMES PFL 
********* 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 Projet o de 
Const ituição . 

Pela rejeição . 

ES24363-2 ROBERTO AUGUSTO PTB 
********* 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. 

ES24364-1 ROBERTO AUGUSTO PTB 
********* PARECER *** *** *** 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
t i vo . Pelo contrário , contraria a f i losofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constitu i ção . 

Pe l a reje i ção . 

ES24365-9 ROBERTO AUGUSTO PTB 
********* PARECER ****-** ** * 

Tem por objetivo a presente emenda a supressão do item 
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XV do art . 77 do Projeto, que prevê competir ao Congresso Na
cional examinar os atos de concessão e renovação de conces 
sões de emissoras de rádio e de televisão. 

Entende o nobre autor da emenda que cumpre ao Legislati -
vo apenas balizar o processo das concessões em geral e não 
julgar do ato adm i nistrativo correspondente. 

A nosso ver a matéria é de grande relevância, inclusive 
sob o pont o de vista da segurança do Estado, não podendo o 
Legislativo ficar à distância dos procedimentos que levam à 
concessão de tais serviços públicos , justificando-se , assim , 
que o Congresso Nacional tome participação no processo res
pect ivo . 

ES 24366-7 ROB ERTO AUGUSTO PTB 
********* PARECER ***** **** 

Dec i de o Re lat or , d i ant e da mül t ip l icidade das re post as 
recebidas e das opções feitas como resultado de negociação, 
propor a rej e ição da presente emenda , por incompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo , fruto de amplo 
consenso . 

ES24367-5 ROBERTO AUGUSTO PTB 
********* PARECER ********* 

Decide o Relator , diante da mult i plicidade das propostas 
recebidas e das opções feitas como resultado de negociação, 
propor a rejeição da presente emenda, por incompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fruto de amplo 
consenso. 

ES24368-3 ROBERTO AUGUSTO PTB 
********* PARECER ********* 

Entende Relator haver acatado a presente Emenda, no seu 
mérito, ao adotar redação genérica, onde remete à Le i a regu
.lamentação da matéria . 

Optou , também, por disciplinar, nas Disposições Transitó
rias -Art. 67 do Substitutivo- os aspectos de prazos, ob
jetos de polêmica. 

Com tal medida, ficam atendidas, ao mesmo tempo, as emen
das supressivas e aquelas de caráter modificativo- ainda que 
parcialmente. 

ES24369-1 ROBERTO AUGUSTO PTB 
********* PARECER ********* 

Razão assiste ao ilustre Autor da Emenda. Inegável a sua 
contribuição para o aprimoramento do texto const i tucional em 
elaboração. 

Pela aprovação. 

ES24370-5 ROBERTO AUGUSTO PTB 
*** ** *** * PARECER ******** * 

Optamos por critérios diferentes dos propostos pelo e -
minente Constituinte, ao tratar das questões relacionadas à 
gra t uidade do processo de habilitação para o casamento, às 
uniões estáveis e à dissolução da sociedade conjugal . 

Pela rejeição . 

ES24371-3 ROBERTO AUGUSTO PTB 
****** ** * PARECER ***** ** ** 

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

subst i tutivo a matéria é mais clara e abrangente. 
Pela rejeição . 

ES24372-1 ROBERTO AUGUSTO PTB 
******* ** PARECER ** ***** ** 

Dec i de o Relator , diante da multiplicidade das propostas 
r ecebidas e das opções feitas como resultado de negociação , 
propor a rejeição da presente emenda, por incompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fru t o de amplo 
consenso. 
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ES24372-1 ROBERTO AUGUSTO PTB 

ES24373-0 ROBERTO AUGUSTO PTB 
********* PARECER ********* 

A fórmula adotada pelo Substi t utivo parece-nos mais 
apropriada para regular a matéria. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24374-8 BEZERRA DE ME LO PMDB 
********* PARECER ********* 

Com o objetivo de assegurar integralmente o princíp io da 
liberdade do ensino , propõe-se nova redação ao art. 276 do 
Subst it utivo, o qual ficará assim redigido: 

"0 ensino é livre á iniciat iva privada . " 
Trata-se, evidentemente , da consagração do princípio de 

livre iniciativa , almejado pelas nações de mundo ocidental. 
Pela aprovação. 

ES24375-6 BEZERRA DE MELO PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampliação das i munidades contraria tendência crescente 
dos Senhores Constituintes, manifestanda desde o i nício dos 
trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temát i cas , além 
de comprometer as metas de se reforçarem as finanças dos 
Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" pOblico . 

Pela rejeição . 

ES24376-4 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
** ******* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art. 193 . 
A disciplinação do texto condi z com a necess i dade de re

gulação da matéria, resultando di spensáveis as alterações 
propostas na Emenda. 

Pela rejeição . 

ES24377-2 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósi t o 
de simplificar a redação do Projeto, pela eliminação de ex
pressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma 
forma que contenha o princípio do direito, como o fez o Subs
titutivo do Relator, sem, contudo , estender-se em aspectos 
que são pertinentes à lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES24378-1 ANTONIO SALIM CURIATI p~ . 

********* PARECER ********* 
A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 

3o . , do artigo 9o ., do Substitutivo, a expressão "se profisi
onal " , para dar maior clareza, não dando ensejo à interpreta
ção de que não haverá contribu \ção sindical para o caso de 
en t idade de empregadores, profissionais liberais, etc . Pro
põe, também, uma referência ao custeio do sistema confedera
t i vo. 

A proposta tem inteira procedência. 
Somos pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES24379-9 NARCISO MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende ampliar o nOmero de Estados a 
serem criados segundo disposição contida no art . 6o . do Títu
lo X. 

Face à supressão do referido dispos i tivo no 
que vamos oferecer, pelo acolhimento de Emendas 
para esse fim, resulta prejudicada a proposição 

ES24380-2 MENDES BOTELHO 
********* PARECER ********* 

Substitutivo 
apresentadas 

em tela. 

PTB 

É dever do Estado garantir aos trabalhadores o direito 
ao gozo de férias sem prejuízo ao seu salár io. É o que pre
ceitua a norma constitucional, conforme o inciso XV do art. 



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

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES24380-2 MENDES BOTELHO PTB 

PÁG: 0500 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

7o. do Projeto. Quanto ao pagamento em dobro, nada impede que 
os interessados, através de seus s i ndicatos ou negociação co
let i va, lutem para alcançá-lo. Deve a Constituição assegu
rar , porém , o mínimo e que este seja passível de concretiza
ção . 

ES24381-1 MENDES BOTELHO PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfe i çoamento do Subst i tu
tivo. Pelo contrár io, con t raria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição . 

ES24382-9 MENDES BOTELHO PTB 
** ** ** *** 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 
Constitu i ção. 

Pela rejeição . 

ES24383-7 MENDES BOTELHO PTB 
********* PARECER *** ****** 

É proposta aqui a supressão do parágrafo 5o., do art. 
9o , do Substitutivo, porque ele admite o pluralismo sindical. 

O que se pretende é, pois, o resguardo da unicidade sin
dical. 

Entretanto , optamos pela pluralidade sindical , como for
ma mais condizente com a autonomia e a democratização,no cam
po da organização sindical . 

Somos pela rejeição. 

ES24384-5 MENDES BOTELHO PTEI 
********* 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. 

ES24385-3 MENDES BOTELHO PTB 
********* PARECER ***** ** ** 

A emenda propõe a supressão do parágrafo único do art . 
10, do substitutivo. 

Mas aquele dispositivo é que resguarda os interesses 
prioritários da comunidade. Por isso merece continuar . 

Somos pela rejeição. 

ES24386-1 MENDES BOTELHO PTB 
******* ** PARECER ******** * 

A ampliação das imunidades contraria tendência crescente 
dos Senhores Constituintes , manifestanda desde o início dos 
trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas , além 
de comprometer as metas de se reforçarem as finanças dos 
Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" público. 

Pela rejeição. 

ES24387-0 MENDES BOTELHO PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda consagra a unicidade sindical . 
Optamos , no Subst i tutivo, pelo pluralismo sindic3l , como 

forma de sind i calismo que se coaduna com a democra t i zação e a 
autonomia. 

Pela rejeição. 

ES24388- 8 MENDES BOTELHO PTB 
********* PARECER ***** **** 

A reintegração ou a inden i zação do empregado despedido 
imotivadament e ou sem justa causa são matérias que deverão 
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ser convenientemente disciplinadas na le i ordinária que v i er 
a regulamentar o disposi t ivo. 

ES24389-6 MENDES BOTELHO PTB 
******* ** PARECER ********* 

A duração diária do trabalho não superior a 8 (o ito ) ho-
ras como consta do substi tutivo recebeu grande número de 
emendas. 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comi ssões Te
máticas , seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demonst rou ser a ma t éria mais 
adequada á leg i slação ordinária. 

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

Segundo levantamento da OIT, poucas nações mant ém tal 
l imi e legal , não se observando, tampoucd, di fe r ença s ign ifi 
cativa a esse respe i to, entre países desenvolvidos ou não. 

Na verdade , quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internaciona i s, constatamos o nosso a~ razo . A jor
nada de trabalho deve ref letir uma s ituação conjuntura l que 
só a Le i pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país, mas , pelo de
senvo lvimento 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 semanai s , vá
rias categorias, em decorrênc i a de Le i específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, j á cum-
prem jornadas reduzidas . " 

Num quadro inverso, em que a necess i dade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nacional , poderá o Estado, em consonância com 
os anse ios do povo, pr opugnar por jornadas mais extensas,des
de que compensatórias a nível de remuneração. Esse, a liás, é 
o exemp lo que nos dá o Japão , onde a intensificação do t raba
lho , longe de penali zar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
prop i ciar melhor padrão de vida . 

Assim, considerando que o Congresso Nacional,sempr e 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. 

ES24390-0 MENDES BOTELHO PTB 
********* PARECER ********* 

Intenta o autor da emenda garanti r ao segur ado a aposen
tadoria com proventos de valor igual à maior remuneração per
ceb i da nos últimos 12 meses de serviço. 

Em que pesem tais argumentos, o nosso ponto de vista é 
no sentido de que o cácul o do benefício incida sobre a média 
dos 36 últimos salários do trabalhador , corrigidos mês a mês . 

A forma de cáculo que estamos propondo é mais sensata e 
suportável aos cofres da Presidência Social . 

Pela rejeição . 

ES24391-8 MENDES BOTELHO PTB 
********* PARECER ********* 

É importante que a Constituição garant a à gestante um 
tempo de licença necessário a um final de gestação tranquila, 
parto, bem como período razoável para amamentação . Entretan
to, a fi xação de quantos dias será esta licença caberá à lei 
ord inária , que por sua natureza e e dinâmica, é ma is fl exíve l 
e poderá mudar conforme os avanços que a medicina assinalar. 

ES24392-6 MENDES BOTELHO 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo optou pela manutenção do artigo. 
Pela rejeição . 

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

Pela rejeição. 

ES24394-2 JOSÉ MAURÍCIO 
********* PARECER ********* 

ES24395-1 

Efet i vação de servidores do SIMPAS . 
Matéria típica de legislação ordinária 
Pela rejeição. 

JOSÉ MAURÍCIO 
********* PARECER ********* 

PDT 

PDT 

A pretensão do Autor da presente Emenda já é objeto de 
l ei crdinãria vi gente. 

Pela rejeição . 

ES24396-9 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A matéria relativa à prorrogação de concurso público de
ve ser contemplada pela legislação ordinária , não se justifi-
cando a sua previsão no texto constitucional , ainda mais 
quando são inúmeras a circunstâncias em razão dos diversos 
Planos de Carreira. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24397- 7 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda proposta constribui para o aperfeiçoamento do 
texto constitucional. 

Pela sua aprovação parcial. 

ES24398-5 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES24399-3 JOSÉ MAURÍCIO 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. 

ES24400-1 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda trata de norma nacional de segurança em edifí
cios urbanos, que serão previstas nas normas gerias de direi
to urbanístico, a serem baixadas em legislação federal, esta
dual e municipal, na forma do Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES24401-9 JOSÉ MAURÍCIO 
********* PARECER *** ****** 

Embora reconhecendo o profundo 
somos de parecer que a matéria 
ordinária. 

Pela rejeição 

ES24402-7 JOSÉ MAURÍCIO 
********* PARECER ********* 

PDT 

significado da Emenda, 
é afeta à legislação 

PDT 

Segundo a tradição 
causa trata de matéria 
considerada quando se 
ordinária. 

do Direito brasileiro, a Emenda em 
infraconstitucional , merecendo ser 

tratar da leg islação complementar e 

Pela rejeição . 
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ES24403-5 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda trata da padronização do l i vro ditático . 
A sugestão contida na proposta , conquanto constitua 
valioso subsídio , merece ser adequadamente considerada quando 
se tratar da legislação complementar e ordinária. 

Pela rejeição . 

ES24404-3 MENDES BOTELHO PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pelo contrário, contraria a filosof ia e as diretr i zes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição . 

Pela rejeição. 

ES24405-1 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , tendo em vista que a matéria deve ser in-
serida no âmbito da legislação ordinária, não cabendo ele-
vá-la à categoria de norma Constituc i onal . 

ES24406-0 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

Não obstante os elevados propósitos do autor da emenda, 
no sentido de dar tratamento constitucional a determinados 
aspectos referentes à dívida externa, o entendimento havido 
no âmbito da Com i ssão de Sistematização é de que a esse nível 
de detalhamento a matéria deva ser objeto de legislação com
plementar e ordinária. 

Pela rejeição . 

ES24407-8 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se estende, a nosso ver, desneces
sariamente em detalhes que deveriam ser especificados pela 
legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES24408-6 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame pretende alterar a redação do 10 do 
art . 6o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

A modificação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de legislação ordinária e, 
deste modo, aperfeiçoar a técnica legislativa. 

Pela aprovação. 

ES24409-4 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em apreço desce a m1nuc1as ao dispor sobre as 
casos de aposentadoria concedidos 'pela Previdência Social . 
Entendemos que o texto constitucional deve conter, tão-só, os 
princípios norteadores dos benefícios, cabendo à lei ordiná -
ria estabelecer as condições necessárias a sua concessão. 

Pela rejeição. 

ES24410-8 ALFREDO CAMPOS 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende suprimir a parte final do 
5o . do art. 6o. do Substitutivo. 

Concordamos em parte com a proposta. 
Pela aprovação nos termos do Substitujivo. 

E$24411-6 ALFREDO CAMPOS 
********* PARECER ********* 

PMDB 

parágrafo 

PMDB 

A Emenda pretende modificar a denominação do Capítulo 
do Título II do Substitutivo para "Dos Direitos das Pessoas". 

Não concordamos com a proposta, vez que não traz nenhuma 
modif i cação substancial ao texto emendado. 

Pela rejeição. 
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ES244 12-4 ROBERTO FREIRE PCB 
*** ****** PARECER *** **** ** 

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

O ensino religioso figura , desde 1934, nas Constitu i 
ções brasileiras, em consonância com práti cas tradicionais 
da educação escolar no Brasil . 

Pela rejeição. 

ES244 13-2 ROBERTO FREIRE 
*** ****** PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES24414-1 ROBERTO FREIRE 
********* PARECER ***** **** 

PCB 

já foi 

PCB 

Propõe-se , atr avés da Emenda a'''="a, a supr essã d pa r á
grafo único do art. 281, o qual permite a liberação de verbas 
públicas às escolas particulares cuja criação tenha resultado 
de lei e atendam aos requisitos mencionados no Substitutivo , 
a saber: 

a ) finalidade não lucrativa; 
b) reaplicação dos excedentes financeiros e educação ; 
c) destinação do patrimôn io , em caso de extinção, a en

tidade congênere. 
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar 

evasão de recursos, causando dano irreparável à educação bra
sileira . 

Pela aprovação . 

ES24415-9 ROBERTO FREIRE PCB 
***** **** 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 ti cularida
des , somos pela aprovação parcial, nos termos do Substituti
vo. 

ES24416-7 ROBERTO FREIRE PCB 
**** ** ** * PARECER ** ** **** * 

A Emenda propõe a modificação ao parágrafo 3o . do artigo 
236 . Com alterações de redação e supressão de particularida
des, somos pela aprovação parcial, nos termos do Substituti-
vo. 

ES24417-5 ROBERTO FREIRE PCB 
***** **** PARECER **** ***** 

Propõe-se , através da Emenda anexa, a supressão do pará
grafo único do art. 281, o qual perm i te a liberação de verbas 
públicas às escolas particulares cuja criação tenha resultado 
de lei e atendam aos requ i sitos mencionados no Substitutivo, 
a saber: 

a) finalidade não lucrativa ; 
b) reaplicação dos excedentes financeiros em educação; 
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção, a en

tidade congênere. 
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar 

evasão de recursos, causando dano irreparável à educação bra
sileira. 

Pela aprovação . 

ES24418-3 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda apresenta dispositivos referentes ao controle da 
função social da propriedade. 
Pela aprovação parcial , nos termos do Substitutivo . 

ES24419-1 ROBERTO FREIRE PCB 
**** ** *** PARECER ** ***** ** 

A Emenda propõe a modificação do caput do artigo 237, a
presentando conteúdo inovador e aperfeiçoador do Projeto. 
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Com alterações de redação e supressão de particularida
des, somos pela aprovação parcial, nos termos do Substituti-
vo . 

ES24420-5 ROBERTO FREIRE PCB 
**** ** *** PARECER ********* 

A Emenda propõe o acréscimo de um parágrafo - 3o. - ao 
artigo 237, o qual determina que "O tltulo de posse ou de do
mlnio de imóvel urbano será conferido ao homem e à mulher, 
independentemente, de estado civil". 

Considera-se ser essa uma questão de mera interpretação, 
cuja dúvida se encontra dirimida na introdução do caput do 
Artigo. 

Pela rejeição . 

ES 244 1-3 ROBERTO FREIRE PCB 
*** **** ** PARECER ********* 

Os princlpios do ordenamnto espacial do pals, devem, ne
cessáriamente, contemplar, na definição da Polltica Nacional 
Urbana, o transporte coletivo urbano, por ser o mesmo um com
ponente significativo da atividade produtiva. Porém, por se 
tratar de matéria que deve objetivamente refletir efetivamen
te a realidade urbana regional, deve o assunto ser objeto de 
Lei Ordinária . 

Pela rejeição. 

ES24422-1 ROBERTO FREIRE 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PCB 

A Emenda propõe a criação de capltulo especlfico para Questão 
Urbana e Transporte. 
Em que pesem as razões apresentadas, a sugestão contraria di
retrizes de sistematização adotadas no presente Substitutivo . 

ES24423-0 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe princlpios e conceitos sobre habitação, ar
guindo a necessidade de normas gerais sobre este assunto. 
Pela aprovação parcial, nor termos do Substitutivo. 

ES24424-8 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe dispositivos sobre o direito de construir em 
área urbana, arguindo a função social da propriedade. 
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES24425-6 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

A Emenda trata de normas da desapropriação de imóveis urba
nos. 
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES24426-4 ROBERTO FREIRE PCB 
**** ***** PARECER *** *** *** 

A redução dada pelo Substitutivo atende, ao nosso ver,as 
finalidades a que se destina o preceito. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24427-2 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva a inclusão de dispositivo, no 
qual fica estabelecida a participação da comunidade nos pla
nos urbanlsticos, determinando, ainda a forma dessa partici
pação perante o Poder Municipal. 

O Substitutivo do Relator já prevê, sintéticamente, a 
participação popular na iniciativa de leis de interesses es
pecífico da cidade ou de bairros. 

~ela rejeição da Emenda. 
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ES24428-1 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

É oportuna a extinção da enfiteuse do ordenamento jurí
dico , razão peia qual entendemos que à presente Emenda deve 
ser rejeitada. 

ES24429-9 ERVIN BONKOSKI PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão proposta deveria ser endereçada a outro títu
lo do projeto. 

Pela prejudicialidade. 

ES24430-2 ERVIN BONKOSKI PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que a emenda em foco - ES29998-1 - està plena
mente atendida no Capítulo I do Título II, que trata dos di
reitos individuais e coletivos, assegurada ampla liberdade de 

r eu ni ão e culto, a inviolabi,idade dos direitos conce rnent es 
à vida, à integridade física e moral, à liberdade , à seguran
ça e à propriedade, assim como os direitos e obrigações do 
cidadão face à ordem democrática. 

ES24431-1 ERVIN BONKOSKI PFL 
********* PARECER ********* 

Refere-se ao Art. 298 e considera obrigação do Poder Pú
blico assegurar o necessário para que o planejamento familiar 
não atente contra a vida, desde a concepção. 

Propõe, também, que os recursos destinados ao planeja -
menta familiar tenham de ser autorizados pelo órgão máximo 
do Sistema único de Saúde . 

Pela rejeição. 

ES24432-9 VALTER PEREIRA 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada, apesar da 
constitucional, devendo ser motivo 
tar. 

Pela rejeição. 

ES24433-7 VALTER PEREIRA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

relevância, não é matéria 
de legislação complemen-

PMDB 

Pela rejeição. O teor da emenda não é matéria constitu
cional. 

ES24434-5 VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda propõe nova redação para o parágrafo 2o. do 
artigo 199, com o objetivo de "dar melhor técnica legislativa 
e evitar redundâncias que deformam a construção gramatical do 
texto•. 

Segundo a Emenda, haveria duas legislações 
simultaneamente em vigor , pois atuando sobre o fato gerador 
dariam ensejo à obrigação fiscal federal e à obrigação 
fiscal estadual ou municipal. Configuradas as duas obrigações 
tr i butárias , então impor-se-ia a regra da Emenda segundo a 
qual •a obrigação tributária exigida pela União não poderá 
ser cobrada também pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios". 

Ocorre, porém, que estamos eliminando a competência resi
dual dos Estados , o que torna a Emenda sem objeto. 

Pela prejudicialidade. 

ES24435-3 VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda objetiva dar nova redação ao 1o.do art. 207 
do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) estabele 
cendo que • A alteração das alíquotas de impostos, taxas e 
contribuições somente poderá ser feita por lei . " 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributá 
rio atualmente adotado pelos Constituintes. 

Pela rejeição. 
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PMDB 

A emenda propõe a inclusão de dispositivo no Cap í tulo ! I
do Tít ulo VIII. 

O conteúdo da proposta não é matéria const itucional. 
Pela rejeição . 

ES24437-0 VALTER PEREIRA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

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

Pela reje i ção. 

ES 24438-8 VALTER PEREI RA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda pr opõe r equisi t os pa ra que a p; opr iedade r u al 
cumpra sua função social . 

Entendemos que esse detalhamento deve constar de legisla
ção ordinária. 

Somos , pois , pe l a rej e ição da Emenda . 

ES24439-6 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

O objetivo da Emenda está assegurado em dispositivos cons
tantes do texto do Projeto de Constituições (Substitutivo); 
quanto a forma dada, preferimos a redação incluída no Substi
tutivo. 

Pela rejeição . 

ES24440-0 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A presente Emenda visa a suprimir o art. 10. das Dispos i 
ções transitórias, o qual prevê a concessão de anistia aos a
ting i dos por atos de exceção por motivos pol í ticos- ideoló
gicos. 

A anistia constitui anseio de grande parcela de brasilei
ros atingidos por atos de autori~ade . 

A nova Constituição deve dar tratamento justo aos injus
tiçados. 

Pela rejeição . 

ES24441-8 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB 
********* PARECER ***** ** ** 

Pela rejeição . A urgência na implementação do Programa 
Nacional de Reforma Agrár i a ex i ge que seja def i nido, com a 
maior prec i são possível, o procedimento a ser adotado pela 
União no caso de desapropriação por interesse social . 

ES24442-6 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB 
****** *** PARECER ** *** *** * 

A latitude dos elementos que compõem o universo das a t i 
vidades relat as a petróleo , hidrocarbonetos fluidos , gases 
raros , gás natural , e a seus derivados , bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados, requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
nac ional, sem , contudo, ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades. 

Pela rejeição. 

ES24443-4 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, . ~a~es 
raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados, requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
naciona l, sem, contudo, ferir os l imites razoáve i s no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades. 

Pela rejeição . 
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PMDB 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo, hidrocarbonet os fluidos , gases 
raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a m1 ner1os 
nucleares e seus derivados, requer que ao monopólio des t as dê 
tratamento constituc iona l que consu l te amplamente o i nt eresse 
nac iona l, sem, contudo, f erir os limit es razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades . 

Pela rejeição. 

ES24445-1 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada retira do texto constituciona l dispo
sitivos considerados relevantes para o desenvolvimento nacio
nal . 

Pela rejeição. 

ES24446-9 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada não se coaduna com o a t ual propós i to 
de simplificar a redação do Projeto , pela eliminação de ex
pressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma 
forma que contenha o princípio do dire i to , como o fez o Subs
titutivo do Relator , sem, contudo , estender- se em aspectos 
que são pertinentes à lei ordinár i a . 

Pela rejeição. 

ES24447-7 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda retira do texto Constitucional dispositivos con
siderados relevantes para a soberania, a segurança e o desen
volvimento nacional . 

Pela rejeição. 

ES24448-5 BEZERRA DE MELO PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição, em sua essência , foi acolhida na for ma do 
Substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES24449-3 BEZERRA DE MELO PMDB 
******* ** PARECER ** ******* 

A Emenda propõe tornar o ensino re l igioso disciplina de 
matrícula facultativa . 

Aprovada parcialmente, nos termos do Substitut i vo. 

ES24450-7 BEZERRA DE MELO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a criação de disciplina com noções 
sobre tóxicos e sobre AIDS . 

Os dispositivos da Emenda, embora revelem o e l evado 
descort i no do proponente , poderão figurar mais adequadamen
te, de acordo com a t radição do Di reito brasile i ro, no cor
po da legislação ord i nária e complementar. 

Pe l a rejeição nos t ermos do Subst i tut~vo . 

ES24451-5 PEDRO CANEDO PFL 
******** * PARECER ** ******* 

Por consubstanciar entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização, a emenda deve ser acolhida. 

Pela aprovação. 

ES24452-3 PEDRO CANEDO PFL 
********* PARECER ********* 

O artigo 145 do Substitutivo não cogita da escolha dos 
Ministros do Tribunal de Contas da União. 

Pela rejeição. 

ES24453-1 PEDRO CANEDO PFL 
********* PARECER ********* 

Sua emenda está parcialmente atendi da com a nova redação 
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apresentada no Substitutivo no dispositivo referente a 
desporto. 

Pela aprovação parcia l. 

ES24454-0 OSMIR LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. . 
De acordo com deliberação dos membros da Comissão os pra

zos de que se cogita ficaram sendo de setenta e trinta e cin
co anos respectivamente . 

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

ES24455-8 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
** ******* PARECER ********* 

Pela rejeição, nos termos do parecer à ES-23967- 8 

ES244S6-6 JOAQUIM FRANCI SCO PFL 
********* PARECER ********* 

A situação do ex-combatente acha-se apropriadamente re
gulada no texto do Substitutivo , resultando d i spensáve i s as 
alterações sugeridas na proposição. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES24457-4 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por fulcro o item II do art. 213. 
Inobstante os respeitáveis pontos-de-vista do nobre 

Constituinte, preferimos continuar com o texto do 
Substitutivo, dado o consenso verificado. 

Pela rejeição. 

ES24458-2 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* 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 . 

ES24459-1 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa, quanto à duração do mandato do 
atual Presidente, a opinião de que deva prosseguir até 15 de 
março de 1989. Pela rejeição . 

ES24460-4 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ******* ** 

Propõe a Emenda modificação do parágrafo 2o. do artigo 302, 
de forma a ficar estabelecido que a exploração das riquezas 
minerais em terras i nd ígenas está condicionada à autorização 
do Congresso Naci6nal, ouvidas as comunidades interessadas, 
e obriga à destinação de percentual da lavra em benefício 
dessas comunidades e do meio-ambiente. 

Com efeito , a redação proposta parece-nos a mais adequa
da, razão por que, com pequenas modificações quanto à forma, 
a proposição da Emenda foi por nós acolhida. 

Pela aprovação . 

ES24461-2 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

Suprime o parágrafo único do art . 24 do Substitutivo do 
Relator e dá nova redação ao seu artigo 25. 

Não concordamos com a supressão do parágrafo un1co do 
art. 24 , mas com a sua inserção no caput do art . 24. 

Qunato à nova redação do art . 25 somos desfavoráveis, vez 
não parece aperfeiçoar o texto. 

Pela rejeição. 

ES24462-1 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

Razão ass i ste ao ilustre Autor da Emenda. Inegável a sua 
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contribuição para o aprimoramento do texto const it ucional em 
elaboração . 

Pela aprovação. 

ES24463-9 JOAQUIM FRANCISCO 
********* PARECER f******** 

A emenda pretende suprimir a parte final do 
5o. do art. 6o. do Substitutivo . 

Concordamos em parte com a proposta . 
Pela aprovação nos termos do Substi tutivo . 

ES24464-7 JOAQUIM FRANCISCO 
********* PARECER ********* 

PFL 

parágrafo 

PFL 

Tendo proposto à ace it ação, para o art. 2o ., emendas 
que apenas fazem a junção do art . 2o . com o 1o ., e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas s Estados 
e o Distr i to Federal , só podemos, por absoluta coerência , ser 
pela rejeição desta emenda. 

ES24465-5 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

Dentre todas as emendas modificafitavas ao art . 4o. 
uma nos pareceu plenamente jus t ificada 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, incluin -
do-se a emenda em pauta, sugerem alterações as mais variadas, 
sem, porém , atingirem o limiar de intensidade necessário para 
mover - nos a vont ade a modificar o texto, que nos parece bom . 
Pela rejeição. 

ES24466-3 JOAQUI M FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda visa a suprimir o ítem II do 3o.do art. 207 
do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) que esta 
belece que o IPI não incidirá sobre produtos industrializados 
destinados ao Exterior . 

Aproposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributá 
rio adotado atualmente pelos Constituintes. 

Pela rejeição. 

ES24467-1 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
******** * PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
ti vo . Pelo contrário, contraria a fi losofia e as di retrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES24468-0 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

A supressõa do art. 240 do texto constituc ional nos pa
rece inadequada e inoportuna , dada a amplitude do dispositivo 

na ordenaçao da Política de Transportes do País. 
Pela rejeição. 

ES24469-8 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

Concordamos com a sup r essão do parágrafo primeiro pois a 
matéria já está implicitamente prevista no art . 232. Além 

disso, o restante do art . 233 também foi suprimido por jul
gar-se que a matéria não é de natureza verdadeiramente consti 
tucional, e sim mais propria à esfera da legislação ordiná-
ria. 

Pela aprovação parcial. 

ES24470- 1 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

A opinião majoritária na Comissão de Sistematização con-
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du z iu à eliminação do parágrafo 34 do art . 6o . . Face à su
pressão do dispositivo emendado, votamos pela prejudiciali
de. 

ES24471-0 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda é adequada e vem convincentemente justifica
da. Pel a aprovação. 

ES24472-8 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que o Substitutivo do Relator 
já assegura o di reito à aposentadoria aos servidores que , à 
data da promulgação do texto constitucional tiverem preenchi
do as condições exigidas pela Constituição anterior . Quanto 
à revisão de aposent a oria já consumadas, não cabe previsão 
constitucional a respeito. 

ES24473-6 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* 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. 

ES24474-4 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

Infelizmente , o termo "progresso" vem carregado de cono
tações de avanço c i ent íf ico, técnico e econômico, o qual 
avanço termina por acarretar, concordamos, inexoravelmente , a 
emancipação dos seres humanos das formas antigas de tutela, 
exploração e domínio . Não obstante, achamos de utilidade a 
manutenção do termo "emancipação", pelas notações libertá
r i as, jurídicas e sociológicas que possui . Pela rejeição . 

ES24475-2 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende, além da modificação da parte final do 
parágrafo 1o. do art . 6o. do Substitutivo , a supressão da pa
lavra "Constituição". 

Concordamos em parte, para retirar do texto , .não só as 
palavras "Constituição" e "Estado", mas também toda sua se
gunda parte. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES24476-1 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* 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 . 

Pe l a aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES24477-9 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES24478-7 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 
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Pretende o ilustre Constituinte com sua emenda acrescen
tar ao critério populacional para reduzir desigualdades in 
terregionais o critério de renda per capta. 

Nem sempre se pode aplicar critério populacional e de ren
da per capta para a distribuição de os todos recursos (recur
sos para energia atômica, ou eólica, ou de marés,etc.só podem 
ser aplicados por critérios técnicos e nunca populacionais; 
recursos para desenvolvimento de pecuária ou de determinadas 
at ividades agrícolas depende de critérios técnicos , climáti
cos, do solo, etc. e não de populacionais; apenas para citar 
2 exemplos). 

Assim , somos pela rejeição . 

ES24479-5 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
*** ****** PARECER ** ** *** ** 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na e l a or ação do texto do Proj eto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES24480-9 VIVALDO BARBOSA PDT 
**** ** *** PARECER *** ** **** 

Intenta-se com a presente emenda assegurar à dona de ca
sa os benefícios da seguridade social, inclusive o da aposen
tadoria . 

Trata-see dee medida proceedente e que retrata antiga 
reivindicação das donas de casa. 

Pela aprovação. 

ES24481-7 VIVALDO BARBOSA PDT 
****** ** * PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art. 6o . 
do Substitutivo , que assegura ao proprietário de imovel rural 
o direito de obter do Podder Público declaração, renovável 
periodicamente, de que o bem cumpre função social. 

Entendemos que a emenda deve ser acatada, uma vez que a 
manutenção do dispositivo no texto constitucional acarretará 
a criação de novas instâncias burocráticas,estimulando varia
das formas de corrupção e obstaculizando a implementação da 
reforma agrária no País. 

Pela aprovação. 

ES24482-S VIVALDO BARBOSA PDT 
*** ** **** PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão de dispositivo aprovado na Co
missão Temática. 

A matéria será detalhada a nível de lei ordinária, estipu
lando-se no texto constitucional apenas os princípios funda
mentais. 

Pela rejeição . 

ES24483-3 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER **** *** ** 

A emenda substitutiva do ilustre Deputado Constituinte 
Vivaldo Barbosa, conquanto mais extensa e detalhista, não 
conflitua, na sua essencialidade, com o Substitutivo do rela
tor. 

A nosso ver aborda, em excesso, temas pertinentes à es-
fera das leis complementares e ordinárias, impróprias, por-
tanto, ao texto Constituticonal que deve ser conciso. 

Por estar contemplada, no mérito, em grande parte de 
suas propostas, somos pela sua aprovação parcial. 

ES24484-1 VIVALDO BARBOSA PDT 
***** ** ** PARECER ***** **** 

Trata-se de assegurar aos membros do Ministério Público 
o direito a exercerem a advocacia. 

Permito-me discordar da opinião do ilustre constituinte, 
vez que a vedação constitucional configura-se necessária, em 
razão das garantias que lhes são asseguradas e que, até en
tão, somente aos membros da magistratura eram concedidas. E-
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quiparam-se , por tanto , as duas categorias nas garantias e nas 
vedações constitucionais. Assim , pela rejeição . 

ES24485- 0 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

Procedente, nos termos do substitutivo do relator. 
Pela aprovação . 

ES 24486-8 VIVALDO BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Com issão de Si stemati zação. 

ES24487-6 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo at ende , om di f erente r edação, às fina li -
dades perseguidas pela Emenda. Pela aprovação na forma do 
Substitut i vo. 

ES24488 - 4 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda acrescentar parágrafo ao art. 6o . do 
Substitut i vo , para estabelecer que ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal . 

Concordamos. Pela aprovação na f orma do Substitu t ivo . 

ES24489-2 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

Intenta-se com a presente emenda assegurar à dona de 
casa os benef ícios da seguridade social , inclusive o da 
aposentadoria. 

Trata-se de medida procedente e que retrata an t iga 
reivind i cação das donas de casa. 

Pela aprovação . 

ES24490-6 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda propõe modificação do dispositivo que consubs -
tancia , o Capítulo I, do Títu lo referente à Ordem Social . 
Nesta fase do processo, optamos por manter a redação or1g1-
na l , deixando para a fase de revisão redacional a retomada da 
sugestão apresentada pelo ilustre autor. 

Pela prejudicialidade. 

ES2449 1-4 INOC~NCIO OLIVEIRA 
****** *** PARECER ********* 

A emenda propõe modificação 
novamente apreciada em fase 
constituinte . 

redacional 
posterior 

Nesta fase, 
dispositivo . 

optamos pela redação 

Pela rejeição . 

ES24492-2 INOC~NC I O OLIVEIRA 
********* PARECER ** ******* 

A emenda propõe modificação 
novamente apreciada em fase 
constituinte. 

redacional 
posterior 

Nesta fase, 
dispositivo . 

optamos pela redação 

Pela rejeição . 

ES24493-1 SÍLVIO ABREU 
********* PARECER *** **** ** 

PMDB 

que poderá ser 
do processo 

original do 

PFL 

que poderá ser 
do processo 

original do 

PMDB 

Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela 
rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante com o entendi
mento da Comissão de Sistematização. 

ES24494-9 INOC~NCIO OLIVEIRA PF L 
********* PARECER ********* 
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A emenda propõe 
novamente apreciada 
constituinte. 

modificação redacional 
em fase posterior 

que poderá ser 
do processo 

Nesta fase, 
di spos it ivo . 

optamos pela redação original do 

Pela rejeição . 

ES24495-7 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Decide o Relator, diante da multiplicidade das propos!as 
recebidas e das opções feitas como resultado de negociaçao, 
propor a rejeição da presente emenda , por incompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fruto de amplo 
consenso . 

ES24496-5 INOCtNCIO OLIVEIRA PFL 
********* PAREC ER ********* 

Decide o Relator, diante da multi plicidade das ~ropos!as 
recebi das e das opções f eitas como resultado de negoc i açao, 
propor a re j eição da presente emenda, por incompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo subst i tutivo , fruto de amp lo 
consenso. 

ES24497-3 INOCtNCIO OLIVEIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Decide o Relator , diante das opções de texto já feitas, 
incorporar ao seu texto final parte do mé r ito da presente e
menda , propondo, assim sua aprovação parcial . 

ES24498-1 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ******* ** 

Pela rejeição. A emenda pela sua natureza técnica e com
plexidade , seria melhor desenvolvida na forma de legislação 
ordinária. 

ES24499- 0 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em questão trata de matéria a ser tratada em 
legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES24500-7 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor a realização de eleições aos domingos. 
Nas eleições que deverão realizar-se em meses ou dias 

antes do termo do mandato, como estabelece o Subst i tutivo , 
dificilmente haverá cónincidência com o dia de domingo, que, 
no entanto , seria uma data i deal . 

Pela aprovação parcial. 

ES24501-5 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER *** ** **** 

A proposição em exame pretende adicionar dispositivos que 
determ i nem a elaboração , no âmbito ministerial , de estudos 
tendentes a consolidar a legislação pertinente à respectiva 
ár ea além de ordenar a ext inção da · tramitação do projeto de 
cód i go c i v i 1 . 

As medidas sugeridas não constituem matéria constitucio
nal. 

O chefe do Poder Executivo, a qualquer momento, 
determinar que os titulares do Ministério venham a 
da forma suger i da pela Emenda, sem necessidade de 
constitucional a respeito . 

poderá 
proceder 

mandamento 

Quanto à tramitação do projeto de Código Civil , a sua ex
tinção dependerá das alterações constantes da nova Constitui
ção. Pela rejeição da emenda. 

ES24502-3 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A providência deve ser objeto de campanha de divulgação do 
texto constitucional, mas não carece de estar nele con t ido 
expressamente. pela rejeição 
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ES24503-1 ALYSSON PAULINELLI 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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Pretende a Emenda a supressão do art. 58 das Disposições 
Transitórias, o qual prevê a realização de plebiscito nos an
tigos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro para que as res -
pectivas populações se manifestem sobre a fusão das duas uni
dades . 

Trata-se de providência impertinente na atual conjuntura e 
que poderá, conforme o resultado da consulta popular, restar 
inútil e dispendiosa para os cofres públicos. 

Pela aprovação da Emenda. 

ES24504-0 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A proposição em te la pr ura estabelecer di s c iplinação 
sobre o trabalho no serviço público, a vedação de sua inter
rupção por motivos diversos e a fixação dos feriados . 

Não se trata , como se pode perceber sem dificuldade, de 
matéria a se conter no texto constitucional, além de limitar 
drasticamente as datas comemorativas já tradic iona i s no País. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24505-8 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24506- 6 ALYSSON PAULINELLI PFL 
****** ** * PARECER ********* 

Pela rejeição. Vivemos um período de transição demo
crática. Quando o texto do substitutivo outorga à Câ
mara Municipa l o direito de editar sua lei orgânica, ob
servados os critérios genéricos fixados na Constituição de 
cada Estado, está conferindo aos Municípios um direito que 
lhe pertence. Desse modo, entendemos que a conquista expressa 
no artigo 41 não deva ser elimi nada, ainda que corramos cer
tos riscos. 

ES24507-4 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo 
Substitutivo que confere às constituições estaduais sobre 
o número de Vereadores, mantidos os parâmetros que orientam 
o sufrágio un i versal e a proporcionalidade primeira do elei
torado . 

ES24508-2 ALYSSON PAULINELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em v i sta que o prazo de 45 dias 
antes do término do mandato do Prefeito foi aceito pelos mem
bros da Comissão como o mais adequado. De outra parte, o sis
tema parlamentarista é o modelo governamental adotado até es
ta fase de discussão. Caso prevaleça no período de votação do 
Substitutivo o Presidencialismo, poderão ser processadas as 
devidas adaptações do texto constitucional. 

ES24509-1 ALYSSON PAULINELLI 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por considerar desnecessária 
constitucional a respeito. 

ES24510-4 ALYSSON PAULINELLI 
********* PARECER ********* 

PFL 

previsão 

PFL 

Pela rejeição, considerando que o projeto do Relator aco
lheu as aspirações populares. A população de Bras í lia edema
is núcleos habitacionais do Distrito Federal , por seus repre
sentantes no Congresso Nacional e por suas entidades de clas
ses manifestaram entusiasticamente o desejo de emancipação do 
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Distrito Federal . 

ES24511-2 ALYSSON PAULINELLI 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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Os Contr i buintes e associados dos sindicatos patronais 
têm características muito diferentes daqueles dos sindicatos 
de empregados . Enquanto os primeiros são empresas, organiza -
das para a obtenção de lucros , os últimos são assalariados . 
As contribuições e anuidades que as empresas pagam aos seus 
sindicatos constituem custo dedutível do seu lucro operacio -
na l , enquanto que as que são pagas pelos empregados , que au -
ferem , na sua maior i a , rendimentos que se situam abaixo do 
lim i te de isenção do Imposto de Renda, oneram diretamente 
seus parcos rendimentos . É justo, portanto , que se dê trata -
menta tr i butário diverso às duas categorias de s i ndicatos. 

Pela rejeição. 

ES24512-1 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Const i tuinte, a extinção automát i ca 
dos fundos existentes na data da promulgação desta Constitui
ção, se não forem ratificados pelo Congresso Nacional até 31 
de dezembro de 1988, em vez do prazo de dois anos estipulado 
no artigo 24, II. 

A nosso ver , a prudência aconselha seja mantido no prazo 
de dois anos, tendo em vista o necessário período de adapta
ção à nova Carta Magna das administrações federal, estadual e 
municipal. 

Pela rejeição. 

ES24513-9 JOSÉ MAUR ÍCIO PDT 
** ****** * PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, sejam , os empréstimos 
compulsórios que não tenham sido resgatados inteiramente na 
data da promulgação da nova Constituição, sejam devolvidos 
com juros e correção monetária na aposentadoria, morte ou in
capacitação para o trabalho. 

Quer-nos· parecer tratar-se de matéria pass ível de ser 
disciplinada por lei ordinária . 

Pela reje i ção . 

ES24514-7 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A latitude dos elementos que compõem o un iverso das ati
vidades relatas a petróleo , hidrocarbonet os fluidos, . ~a~es 
raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados, requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
nacional, sem, contudo , ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas at i vidabes. 

Pela rejeição . 

ES24515-5 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ***** **** 

Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo , 
embora a redação como está proposta não seja incluída na sua 
integridade. 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 

ES24516- 3 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ** ******* 

A sugestão contida na pr oposta de Emenda traz . alguns 
desdobramentos que, na tradição jurídica brasileira , melhor 
se adaptam ao corpo da leg i slação ordinária e complementar . 

Pela rejeição . 

ES24517-1 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. O tamanho da propriedade, isoladamente , 
não é cr i tério eficiente para aval i ar se a propriedade rural 
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ES24517-1 JOSÉ MAURÍCIO 

cumpre ou não sua função socia l. 

ES24518-0 JOSÉ MAURÍCIO 
********* PARECER ********* 

PDT 

PDT 
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Propõe a emenda alterar o critério da parcela do ICM 
destinado aos Municípios, vinculando-o somente ao valor 
adicionado . 

Entendemos que o critério de distribuição previsto no 
artigo 212 dá espaço á Lei estadual par a atender as 
pecul iaridades de cada Estado. 

Pela rejeição . 

ES24519-8 JOSÉ MAUR ÍCIO PDT 
*** ****** PARECER ********* 

Na tradição brasileira, o Direito de Arena tem sido tra
tado pela legislação ordinária . Não havendo razão para alte
rar esse entendimento, a emenda deve ser rejeitada. 

Pela rejeição. 

ES24520-1 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* 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. 

ES24521-0 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda inc luir inciso IV no artigo 216 do 
Subst it utivo. 

Entendemos que a especificação proposta deve ser 
objeto de Lei Ordinária . 

Pela rejeição . 

ES24522-8 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A proposta que se contém na presente Emenda melhor será 
atendida pelo legislador constitucional estadual, onde encon
trará sede adequada. 

Pela rejeição. 

ES24523-6 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributá 
rio atualmente adotado pelos Constituintes. 

Pela rejeição . 

ES24524-4 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda visa assegurar , através de norma cons
titucional, o transporte gratu ito aos trabalhadores. Ainda 
que de grande alcance social , entendemos que a proposta cons
tituiria um encargo por demais oneroso , principalmente, às 
micro-empresas. Por outro lado, há que se ressaltar que a su
gestão do nobre Constituinte não se consubstancia matéria 
constitucional e, não nos esqueçamos, lei ordinária já insti
tuiu a obrigatoriedade do vale-transporte . 

ES24525-2 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda suprimir o inc i so do artigo 216 do 
Substitut i vo . 

Entendemos que a definição do valor adicionado deve 
caber a Lei Complementar, conforme consta do texto do 
Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES24526-1 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 
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Pretende a emenda suprimir os parágrafos 10. e 2o. do 
item III do artigo 212 e os itens I e II do parágrafo 2o. do 
artigo 212 do Substitutivo . 

Acolhemos a supressão do 1o . que é procedente. 
Acreditamos que as demais alterações propostas quebra

riam o cri tér io de dis t ribuição previsto, que é adequado 
objetivos do Subst ituti vo. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES24527-9 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

Trata a emenda de matéria que, sem sombra de dúvida, de
ve ser prevista em lei ord i nária . 

Pela rejeição . 

ES24528-7 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A duração d i ár i a do trabalho não superior a 8 (oito) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas. 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas, seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos , sempre demonstrou ser a matéria mais 
adequada à legislação ordinária. 

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

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

Na verdade , quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve reflet i r uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momer1to da vida econômica do pa\s, 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 espec\fica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções colet ivas, 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 flexib~lidade,discipli-
nar essa controversa questão, optamos por manter apenas 
a limitação de duração diária de trabalho em 8 (oito) horas , 
no máximo. 

ES24529-5 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

Almeja-se, com a presente emenda, assegurar aos alunos 
e professores das escolas rurais transporte gratu \ to. 

A matéria, embora meri tória, encontra-se prejudicada pe
lo Art . 275; II, do Substitutivo, que garante aos estudantes, 
em geral, assistência sup l ementar. 

Pela rejeição . 

ES24530-9 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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ES24531-7 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

O contex t o do Substituti vo não alte r a a situação dos 
atuais Ministros. 

Pela rejeição . 
-------------------~-----------------------------------------------------------

ES 24532-5 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A idéia preconizada pelo ilustre Autor já se encontra 
atendida no contexto do Substitutivo. 

Pela prejudicialidade . 

ES24533-3 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A idéia preconizada pela emenda co l ide com a opinião da 
maioria dos membros da Comissão, pelo menos a té agora, daí 
que nosso parecer é pela rejeição da emenda. 

-----------------------------------------------------~-------------------------
E$24534- 1 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* 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. 

ES24535-0 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A matéria de que trata a presente Emenda deverá ser exa
minada pelo legislador constituinte estadual, se assim o 
atendesse conveniente. Não é tema que possa merecer agasalho 
na Constituição Federal, porque próprio do disc i plinamento 
jurídico compreendido na competência dos Estados membros. 

Pela rejeição. 

ES24536-8 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição em tela sugere a inclusão de dispositivo 
que estabeleçe que a lei disporá sobre a perda da propriedade 
dos bens e meios de produção, sua posse ou gestão , em face do 
seu uso ineficiente . 

Inegavelmente , a providência alvitrada contém relevância 
quanto ao aspecto sócio-econômico . 

Entretanto, torna-se por demais complexa a sua aplica -
ção, pois resulta obscuro e de grande conteúdo subjetivo o 
conceito de •uso não eficiente•. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24537-6 ISMAEL WANDERLEY 
********* PARECER ********* 

A emenda é sem dúvida muito 
tretanto, pelo fato de que some com 
poder emana do povo•. Pela rejeição. 

ES24538-4 ISMAEL WANDERLEY 
********* PARECER ********* 

PMDB 

interessante. Peca , en
o princípio de que •todo 

PMDB 

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

ES24539-2 JOÃO AGRIPINO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe alteração redacional ao parágrafo 21 do 
artigo 6o. do Substitutivo . 

A matéria está devidamente tratada na redação final do 
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ES24539- 2 JOÃO AGRIPINO 

Substitutivo. 
Pela rejeição. 

ES2 4540-6 ISMAEL WANDERLEY 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

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

Pela rejeição. 

ES 24541-4 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ****** *** 

A emenda pretende excluir do parágrafo 5o . do art. 6o. 
do Substituti vo o seguinte : 

• . . . Sendo formas de discriminação, entre outras , subes 
ti mar , 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 nos termos do Substitutivo . 

ES24542-2 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A opinião majoritária na Comissão de Sistematização con
duziu à eliminação do parágrafo 34 do art. 6o . . Face à su
pressão do dispositivo emendado, votamos pela prejudiciali
de . 

ES24543-1 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ****** *** 

É deve r do Estado garantir aos trabalhadores o direito 
ao gozo de férias sem prejuízo ao seu salário. É o que pre
ceitua . a norma constitucional, conforme o inciso XV do art . 
7o . do Projeto. Quanto ao pagamento em dobro, nada impede que 
os interessados, através de seus sindicatos ou negociação co
letiva , lutem para alcançá-lo . Deve a Constituição assegu
rar , porém, o mí ni mo e que este seja passível de concret iza
ção. 

ES24544-9 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa a incluir no texto em elaboração, 
regra que confira a apreciação judicial de qualquer ato pra
ticado pelo comando revoluc ionário , a partir de 1964. 

A matéria já se acha disciplinada , de certa forma , no 
art. 2o . de Subst i tutivo . 

Pe l a prejudicialidade. 

ES24545- 7 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Emenda acolhida integralmente, nos termos do Substitutivo 
do Re l ator. 

Pela aprovação. 

ES24546-5 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pela rejeição , considerando que a orientação adotada pe
lo Relator inclui como indispensável a aprovação das respec
t ivas Assembléias Legislativas, acréscida de critérios de 
consulta democrát i ca à população interessada e da aprovação 
do Congresso Nacional, o que torna o processo mais abrangen
te, criterioso e democrático. 

ES24547-3 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A idé i a preconizada não conta com o beneplácito, até a-· 
gora, da maioria dos membros da Comissão , por isso que nosso 
parecer é pela rejeição da Emenda . 
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ES24548-l PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A idéia central da maioria dos membros da Comissão, até 
agora, é que nem todos os Ministros sejam permanentes. 

Pela rejeição. 

ES24549-0 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

O acréscimo sugeri do, embora l ouvável o objetivo do 
ilustre Constituinte, contraria entendimento predomina nt e na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição . 

ES24550-3 FÁBIO RAUNHEITTI 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES24551 -1 FÁBIO RAUNHEITTI 
********* PARECER ********* 

PTB 

já foi 

PTB 

- A matéria constante da presente emenda é típica da l egis-
lação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES24552-0 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor alterar o prazo para impugnação de man
dato. 

ES24553-8 

Somos pela redução de seis meses para quinze dias. 
Pela aprovação. 

FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24554-6 FÁBIO RAUNHEITTI 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES24555-4 FÁBIO RAUNHEITTI 
********* PARECER ********* 

PTB 

já foi 

PTB 

O conteúdo da 
ao substitutivo, observadas as 
281. 

Emenda já está incorporado 
restrições contidas no Artigo 

Pela aprovação parcial. 

ES24556-2- FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria 
tendência crescente que vem se manifestando, entre os 
Constituintes, desde o inicío dos trabalhos das Subcomissões 
e das Comissões Temáticas, além de comprometer a meta de se 
reforçarem as finanças municipais e estaduais, assim como de 
reduz i r o "deficit" público . 

Pela rejeição. 

ES24557-1 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24558-9 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
********* PARECER ********* 
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A emenda pr etende dar nova redação ao parágrafo único do 
art . 281, a fim de permitir que os recursos públicos sejam 
destinados a bolsas de estudo , portanto, ao custeio do ensino 
pago em instituições pr i vadas . 

A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de 
forma diametralmente oposta , a regra contida no "caput" - o 
que , se no mérito diverge da opção política adotada para o 
modelo educacional br asile i ro , na técnica não é menos reco
mendável. 

Pela rejeição. 

ES24559-7 FÁBIO RAUNHEITTI PTB 
********* PARECER ********* 

Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento 
do ensino público fu ndamental , a Emenda em exame f oi acolhida 
na forma do Substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES245ô0- í FÁBIO RAUNHE ITTI PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob apreciação consagra o princ1p1o da l iberda
de de ensino , salvo para fins de autor i zação, reconhecimento 
e credenciamento de cursos, assim como para cumprimento da 
legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional. 

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

Pela aprovação . 

ES24561-9 HELIO ROSAS PMDB 
********* PAR ECER ********* 

O preceito do artigo 43 do Substitutivo atende , plenamen
te, os objetivos da Emenda . 

ES24562-7 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo 
propósito , é irrelevante para os objetivos a que se propõe o 
controle externo a realização de fiscalização meramente con
táb il. Interessa, i sto sim, o exame da gestão de cada órgão 
da administração pública sob os aspectos financeiro, orçamen
tár io e patrimonial , como prevê o Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES24563-5 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda deseja excluir os mi nerais dos produtos 
em relação aos qua i s o Senado estabeleceria alíquotas ap l icá
veis do ICMS para as operações intra-estaduais, ao lado da 
energia elétrica, do petróleo e dos combustíveis dele deriva 

dos (art. 209, 5. , II) . · 
Justifica que a interferência do Senado em operações 

ternas sujeitas ao ICMS, só cabe em casos excepcionais; 
no tocante aos minerais, a multiplicidade de produtos 

in
que 

fará 
com que a interferência do Senado traga só dificuldades para 
os Estados e os contribuintes. 

Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização, to
davia , preserva tão só os minerais no dispositivo questiona
do, contrariando a pretensão da Emenda. 

ES24564-3 HELIO ROSAS 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" 
ou "indicar categorias de contribuintes" , no item I do 

9o. do art. 209. 
Justificam que aprimoram a redação; que não estabelecem 

a obrigatori edade da extensão da base tributária; que tendo o 
Substitutivo passado a silenciar sobre os contribu i ntes do 
ICM no art. 209-III, não cabe à lei complementar definir 
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PMDB 

outras categorias; que a emenda compatibiliza o texto com 
o citado dispositivo . 

Procedem os argumentos . A Comissão de Sistematização 
simpl ifi cou o item para "definir seus contribuintes", na nova 
versão. 

Pela aprovação . 

ES24565-1 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

As 3 emendas apensas querem introduzir dispositivo que 
inclua na base de cálculo do ICMS o acréscimo financeiro 
decorrente de financiamento ao comprador. 

Justificam que na venda financiada pelo próprio vendedor 
a tributação estadual recai também sobre os encargos 
financeiros, enquanto que no caso de venda financiada por 
terceiro a tributação estadual é excluída: oue a emenda 
objetiva estabelecer tratamento igual a que estava prevista 
no Projeto anterior que essa situação favorece as grandes 
lojas que constituem financeiras próprias . 

A matéria é discipl i nável pelo Código Tributário 
Nacional ou até pelas leis de cada Estado, no exercício de 
sua autonomia federativa. 

Pela reje i ção. 

ES24566-0 HELIO ROSAS PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda inclusa pretende estabelecer, em novo parágrafo 
do art. 209, que a base de cálculo do ICMS compreenda o 
montante do IPI, exceto quando a operação se realizar entre 
contribuites e sobre ela r ecaí rem simultaneamente os dois 
impostos. 

Justifica que tal dispos i ção é indispensável para 
possibilitar a cobrança integral do ICMS nas vendas de 
cigarro e inspira-se na Emenda Passos Porto; que, 
entretanto , o Substitutivo não reproduz a norma . 

A Comissão de Si stematização introduziu novo item ao 
8o. dispondo que o ICM não compreenderá em sua base de 

cálculo o IPI, quando a operação for realizada entre 
contribuintes e relativa a produto destinado a 
industrialização ou comercialização e, obviamente, configure 
hipótese de incidência de ambos os impostos. 

Por conseguinte , a nova versão acolhe em parte a Emenda. 
Aprovada Parcialmente . 

ES24567-8 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas á segurança do trânsito nas rodoviárias federais, daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição. 

ES24568-6 HELIO ROSAS 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. 

ES24569-4 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão adotou, até agora , o critério de não fixar o 
número de membros dos Tribunais de Contas. 

Mantenho o entendimento. Pela rejeição. 

ES24570-8 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A v i taliciedade para todos os cargos de Ministro do TCU é 
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PMDB 

idéia que não logrou aceitação, até o presente momento, da 
ma i or i a dos membros da Comissão. 

Pela rejeição. 

ES24571-6 HELIO ROSAS PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Trata- se de Emenda que confere ao Estado a tutela de to
dos os animais existentes no País . 

Não obstante a intenção do autor em proteger a fauna e o 
me io ambiente , a abrangênc ia da medida parece-nos por demais 
extensa. 

A propos i ção , por outro lado , pode ser veiculada pela 
legislação infraconstitucional, com o detalhamento necessá
rio . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24572-4 HELIO ROS AS PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Pela r ej eição , por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Re l ator . 

ES24573-2 HELIO ROSAS 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda pretende introduzir alterações na forma 
gamento e de atualização dos valores das precatórias 
ais. 

PMDB 

de pa
judici-

São justas as razões invocadas pelo í nclito constituin
te . Temos, no entanto, que sua opinião col i de com o en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição . 

ES24574-1 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não comp~eende à orientação adotada pelo Rela-
tor . 

Pela rejeição. 

ES24575-9 HELIO ROSAS PMDB 
** ** ***** PARECER ********* 

A Emenda propõe o acréscimo, no parágrafo 23 do art . 6o. , 
de dispositivo estabelecendo como espécie de pena a execução 
de trabalhos forçados. 

A redação final dada ao Substitutivo não contempla a hi
pótese aventada. 

Pela reje i ção. 

ES24576-7 NILSON GIBSON PMDB 
*** *** ** * PARECER ********* 

O texto do princíp io 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 função social das empresas não se l i mita apenas are
muneração do trabalho executado , mas, principalmente em pro
piciar ao trabalhador condições de perfeita salubridade. 

Os novos tempos exigem como imperativo de justiça soci
al, mudanças concretas em prol do engrandecimento do homem . 

. Daí a importânc i a em se man t er o di sposit i vo no texto consti
tucional. 

ES24577-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justificar a 
retirada do termo "saúde" do inciso XVII do artigo 7o. do Su
bstitut ivo. 

Consideramos, contudo , que o dispositivo , objeto da 
emenda, em seu todo, encontra-se contido no i nciso XVIII. Por 
essa razão, optamos pela supressão completa do item em ques -
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Pela aprovação. 

ES24578-3 NILSON GIBSON 
**** ***** PARECER ********* 
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PMDB 

PMD& 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público. 

ES24579-1 SAMIR ACH0A PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 
3o. , do artigo 9o., do Substitutivo , a expressão "s e profi s i
ona l " , para dar maior clareza, não dando ensejo á interpreta
ção de que não haverá contribuição sindical para o caso de 
entidade de empregadores, profissionais liberais, etc. Pro
põe, também, uma referência ao custeio do sistema confedera
tivo. 

A proposta tem inteira procedência. 
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES24580-5 LUIZ SOYER PMDB 
********* PARECER ******** * 

O relator optou pela manutenção do texto do substitutivo 
por entendê-lo mais abrangente. 

Pela rejeição. 

ES24581-3 LUIZ SOYER PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusão pretendida não procede. Entendemos que o tex
to constitucional deve fixar o direito de propriedade, re
metendo à legislação ordinária estabelecer mecanismos de de
sapropriação e formas de pagamento, resguardada a justa inde
nização . 

Definir como princípio que as desapropriações serão sem
pre pagas em dinheiro, conforme propõe o constituinte, equi
vale a inviabilizar as reformas urbana e rural . 

Pela rejeição. 

ES24582-1 LUIZ SOYER PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24583-0 LUIZ SOYER PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda analisada pretende acrescentar parágrafo ao 
art . 6o. do Substitutivo para levar a assistência do Estado 
aos segmentos da sociedade nela mencionada. 

Não podemos concordar com a emenda, já que o assunto não 
condiz com a orientação geral seguida na elaboração do Su-
bstitutivo. 

Pela rejeição. 

ES24584-8 LUIZ SOYER PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Tendo em vista a necessidade de preservação do 
princípio da Solidariedade financeira, a princípio nenhuma 
exceção deve ser aberta no tocante à obrigação de contribuir 
para a Seguridade Social . Casos especiais poderão receber 
tratamento específico a nível da legis lação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES24585-6 LUIZ SOYER PMDB 
** *** **** PARECER ********* 
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Pe 1a rejeição , por ser matéria infraconstitucional . 

ES24586-4 LUIZ SOYER 
**** ***** PARECER ********* 

O conteúdo da 
ao substitutivo, observadas 
281. 

PMDB 

Emenda já está incorporado 
as restrições contidas no Artigo 

Pela aprovação parcial . 

ES24587-2 LUIZ SOYER PMDB 
***** ** ** PARECER ********* 

A redação proposta me l hora o texto e substitui a ex
pressão controle de na t al i dade por "planejamento familiar". 
Somos pela aprovação nos termos do Substitutivo . 

ES24588-1 LUIZ SOYER PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A concisão const it ucional impõe a necessidade de se pos
t erga r toaa questão programática à regulamentação do sistema 
único de saúde; em ocasião propícia, serão definidas priori
dades e elaborados os progr amas necessários. 

Pela rejeição. 

ES24589-9 LUIZ SOYER PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda visa a acrescentar no Título X das Disposições 
Transitórias do Substitutivo do Relator um artigo que estabe
lece , para o Governo Federal, o prazo máximo de três anos, a 
partir da promulgação da nova Constituição, para providenciar 
a transferência para a Capital da República , da sede de todos 
os órgãos da administração direta, e indireta. 

Não julgamos aconselhável a medida, tendo em vista que o 
deslocamento das mencionadas entidades se vincula a questão 
de ordem política, econom1ca e de oportunidade que não se 
coadunam com a rigidez do prazo proposto. 

Pela rejeição. 

ES24590-2 LUIZ SOYER PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor que o alistament o eleitoral e o voto 
sejam obrigatórios para os maiores de dezessete anos. 

Entendemos que nessa idade o jovem ainda não adquir i u 
a maturidade necessária para o exercício do voto. 

Pela rejeição . 

ES24591-1 LUIZ SOYER PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão dos 1o. e 2o. do Art . 302 
e a inclusão de parágrafo único que versa sobre política in
digenista. 

A sugestão não foi acatada por entendermos que a redação 
do capu~ do Art. 302 e seus parágrafos, conforme consta do 
Anteprojeto do relator da Comissão de Sistemat1zação, é mais 
clara e prec1sa do que aquela proposta na Emenda em análise . 
Consideramos ainda que a polít ica indigenista deve ser maté
ria a ser tratada pela legislação ordinár i a . 

Pela rejeição. 

ES24592-9 LUIZ SOYER PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Em que pese a opinião do douto constituinte , op1no pela 
rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante com o entendi
mento da Comissão de S1stematização. 

ES24593-7 LUIZ SOYER PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe acrescentar às Disposições Transitórias 
dispositivo garantindo as regulamentações de profissões já 
existentes, ressalvada a de detet i ve profissional. 

A redação adotada pelo Substitutivo para o parágrafo 10 
do art. 6o. assegura a liberdade do exercício de trabalho, 
ofíc1o ou profissão, remete à legislação ordinár1a a def1ni-
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ES24593-7 LUIZ SOYER PMDB 

ção de qualificações profissionais exigidas . Assim sendo, a 
emenda torna-se inócua, razão pela qual votamos por sua re
j e ição . 

ES24594-5 LUIZ SOYER 
********* PARECER *** ** **** 

A proposição não se harmoniza com o texto 
nal, podendo ser objeto de normas subalternas ou 
de divulgação da nova Constituição. 

Pela rejeição. 

ES24595-3 LUIZ SOYER 
********* PARECER ** ******* 

PMDB 

constitucio
de programas 

PMDB 

Em essência sua emenda está acolhida no Substitutivo. 
Alguns pontos contém desdobramentos que melhor se situam no 
âmbito da legislação ordinár i a e complementar . 

Pela aprovação parcial . 

ES24596-1 LUIZ SOYER PMDB 
******** * PARECER ** *** **** 

A presente Emenda pode ser acolhida, no mérito, dentro 
do contexto da decisão normativa do Relator. 

Pela aprovação, na forma do Substitutivo . 

ES24597-0 LUIZ SOYER PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Sugere modificação no 2. do Art. 300 jus t ificando que 
somente os menores "em situação irregular" necessitam de am
paro de outrem. 

Pela r e j e ição. 

ES24598-8 LUIZ SOYER 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 . 

ES24599-6 LUIZ SOYER PMDB 
*** **** ** PARECER ** ****** * 

Consideradas as diretrizes estabelecidas sobre a matéria 
pelo Substitutivo, concluímos pela rejeição da Emenda. 

ES24600-3 CÉSAR CALS NETO PDS 
******* ** PARECER *** ** *** * 

A ampliação das imunidades trl butárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas , além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público . 

ES24601-1 ERALDO TINOCO PFL 
****** ** * PARECER ****** ** * 

A matér i a já se encontra suficientemente ·atend i da pelo 
Substitutivo . Concluímos pela prejudicialidade da Emenda . 

ES24602-0 ERALDO TINOCO PFL 
** ******* PARECER ** *** **** 

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

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

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

Somos pela rejeição. 

ES24603-8 ERALDO TINOCO PFL 
** ******* PARECER **** ***** 

Adotamos o princípio da promoção e o do incentivo. O de-
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senvolvimento científico leva o País à capacitação tecnológi
ca e nada impede que em determinados setores possamos atingir 
a a utonomia e, ass im, depende r mos menos de imposições exter
nas no nosso desenvolvimento . É implícito que o objetivo mai
or deve se r a melhoria das condições de vida da população. 

Pela r ejeição. 

ES2 4604-6 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, em que pese a op1n1ao do ilustre constituinte, 
conf li ta com o entendimento predominante na Comissão de Sis
temat ização. Pela rejeição. 

ES24605-4 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

O dispositivo citado trata de ma té ri a f un mental dentro 
do cap i tulo de CT. O conceito estabelecido para emrpesa na 
cional é complementado com os conceitos no artigo que o pro
ponente pretende supr i mi r. No parágrafo único do artigo em 
exame foram suprimidas as expressões "transferir" e "variar" , 
para melhor adequação à realidade . 

Pela rejeição . 

ES24606-2 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

Dec i de o Relator, diante das opções de texto já feitas , 
incorporar ao seu texto final parte do mérito da presente e
menda, propondo , assim sua aprovação parcial. 

ES24607-1 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

A propost a de al t eração do caput do art igo foi acatada 
integralmente. A sugestão de modificação do parágrafo único 
introduz extrema limitação à ação do Estado reduzindo-a à 
concessão de incentivos. O poder de compra do Estado e a 
permissão para a atuação no mercado interno constituem ins
trumentos essenciais à promoção e ao incentivo ao desenvolvi
mento científico e tecnológico nacionais. 

Pela aprovação parcial. 

ES24608-9 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando não ser a matéria de compe
tência privativa da União , conforme previsto no inciso VI , 
ar t igo 34 do Subst it utivo do Relator . 

ES24609-7 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão, pura e simples, do disposto no ítem XXI do 
artigo 115 não faria desaparecer , como se pretende na Emenda, 
o costume de conferir condecorações e distinções honoríficas 
por parte do Poder Público. 

ES24610-1 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Com a nova redação proposta para o art. 74 sugere o nobre 
autor da Emenda a redução, para 4 , do número de Deputados por 
Estado e , para 3, o do Distr i to Federal e Territórios e en
curta os mandatos pa r a dois anos . 

Alega o nobre autor da Emenda , quanto à redução do período 
do mandato, que a prov i dência é meio cabal para dim i nuir a 
influênc i a do poder econômico nas eleições parlamentares. 

Entendemos, ao contrário, que, sendo sempre oneroso o pro
cesso eleitoral, justamente a diminuição do período do manda
to é que proprocionará o crescimento do número dos candidatos 
com f o rça econômica, afstando os realmente idealistas e que 
não possuam condições econômicas para enfrentar um pleito a 
cada dois anos. 
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PMDB 

A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo 
incluindo matéria de lei ordinária . Dada a intenção de t ornar 
o t exto i sento de toda expressão prescindível, não deve ser 
incluída no texto do Substitutivo. 

Pela r ejeição. 

ES24612-7 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Forma de admin i stração dos recursos do Fundo de Ga rantia 
do Tempo de Serviço. 

ES24613-5 

Matéria, a nosso ver, de legis l ação ordinár i a . 
Pe l a rejeição. 

PAULO MINCARONE 
** ******* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao ar t . 193 . 

PMDB 

A sugestão contida na Emenda não aper feiçoa o texto por 
se caracterizar pelo detalhamento. 

Pela rejeição. 

ES24614-3 PAULO MINCARONE 
********* PARECER *** ****** 

Em que pese a opinião do douto constituinte, 
pela rejeição da Emenda , por entendê-l a conflitante 
sição adot ada pela Com i ssão de Sistemat i zação. 

ES24615- 1 PAULO MI NCARONE 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alteração do art. 194 . 

PMDB 

opi namos 
com a po-

PMDB 

Entendemos, que, na for ma como se encontra no texto do 
substi t utivo a matéria é mais clara e abr angente . 

Pe l a rejeição . 

ES24616-0 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A explicitação constitucional do alcance do decret o para 
regulament ação das leis é dispensável . Os excessos nessa ma
téria devem ser levados ao Judiciário ou contido na fo rma do 
ítem XIII do artigo 77. 

Pela rejeição . 

ES24617-8 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ***** **** 
· A providência acenada pela Emenda, além de te r cont eúdo 

eminentemente didát i co e de não constituir matéria constitu
cional, melhor se conter i a na Le i de Introdução ao Cód i go Ci 
vil. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES24618-6 PAULO MINCARONE PMDB 
*** *** *** PARECER ********* 

A proposta ampl i a desnecessáriamente o disposto no Subs
tutivo, tratando de assuntos que f i car i am melhor co locados 
em outros tí t ulos . Como exemplo , temos a propriedade i nt e
lectual. De outra forma, estaria o Estado obrigado a transfe
rir para o domínio públ i co, resultado de suas pequisas , que 
nem sempre é interessante. 

Pe l a rejeição. 

E$24619-4 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pret ende o autor suprimir o parágrafo 10 do ar t igo 13 a 
expressão 1 ressalvados os que já exercem mandato eletivo 1 • 

Entendemos desnecessária a supressão, porque os detentos 
de mandat os elet i vos l egislativos podem ser candidatos à re

eleeição, independente do grau de parent esco. 
Pela reje i ção . 

E$24620-8 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 
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A exi gência proposta na emenda nos aprece exagerada . 
Parecer contrário. 

ES24621-6 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a dar uma nova r edação ao ar t . 23 do Subst ituti vo do 
Relator , mas , a nosso ver, não é ma i s adequada a formul ação 

proposta. 
Pela rejeição . 

ES24622-4 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda acrescent a que o Poder Público garant i rá o di
reito ao trabalho , em caso de greve (parágrafo úni co , do art . 
10, do substitutivo . ) 

É matéria da lei ordinária, como re f lexo dos di reitos 
fundamentais da pessoa . 

Pela rejeição. 

ES24623- 2 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A latitude dos e l ementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petról eo, hidrocarbonetos fluidos , gases 
raros , gás natural, e a seus derivados, bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados, requer que ao monopó l io des t as dê 
tratamento constituciona l que consu l te amplamente o i nt eresse 
nacional, sem, contudo , ferir os l imites razoáve i s no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas at ividades. 

Pe l a rejeição . 

ES24624-1 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ** **** *** 

Pe l a rejeição , considerando que a matéria já est á con
signada no texto do Subs t itutivo do Relator com vant agens 
técnicas e redacionais sobre a sugestão do autor da Emenda . 

ES24625-9 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Com a emenda é proposta a r edução par a se i s anos dos man
datos dos Senadores. 

A emenda se justifica, segundo seu autor, na mesma razão 
que o levou a propor, na Emenda no . ES 24610/1, a redução do 
mandato dos Deputados para dois anos, por nós rejeitada. 

Pela rejeição. 

ES24626-7 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pela rejeição , cons iderando que o substi t ut i vo do Re lator 
t r ansferiu a incumbênc i a da discipl i na sobre a or gani zação 
administrativa e judic i ár i a dos territórios a lei federal. 

ES24627-5 PAULO MINCARONE PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Os obj etivos da Emenda estão cont empl ados no Substit utivo , 
embora a redação, como está propost a, não seja i nc l uí da . 

Pela reje i ção. 

ES24628- 3 PAULO MI NCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo ampliar a redação do dispositivo 
incluindo matéria de lei ordinár i a. Dada a intenção de t ornar 
o texto i sento de toda expressão presc i ndível , não deve ser 
incluída no texto do Substitutivo . 

Pela r e j eição. 

ES24629- 1 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda i ncluir no projeto de Constit uição 
dispositivo pelo qual se determina que ser ão considerados 
crimes os atos ilícitos nele indicados. 

Não obstante os louváve i s objetivos de Emenda, 
ent endemos que a matéri a de que trata enquadra-se mais 
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apropriadamente no âmbito da legislação infraconstitucional. 
Pela rejeição . 

ES24630-5 PAULO MINCARONE 
********* PARECER ********* 

A emenda, através de um só dispositivo, propõe 
buição tríplice para a previdência social, gestão 
da entidade, e proibição de destinação, para a 
social, de recursos estranhos às fontes de custeio 
no texto do projeto. 

PMDB 

contri
paritária 

seguridade 
previstas 

A nosso ver, o projeto trata de todos esses aspectos de 
f orma mais adequada , razão pela qual opinamos pe la reje i ção 
da proposta . 

ES24631-3 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Convém ressaltar o elevado mérito de propos1çoes que 
buscam disciplina~ o uso da energia nuclear. No entanto, o 
Substitutivo já contempla suficientemente a matéria e, assim , 
concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 

ES24632-1 PAULO MINCARONE 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o 
achou por bem suprimir do texto do Substitutivo a 
com seus ítens. 

ES24633-0 PAULO MINCARONE 
******* ** PARECER ********* 

PMDB 

Relator 
artigo 37 

PMDB 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que a faixa inter
na de fronteira ficou definida nos cento e cinquenta quilôme
tros de largura , coforme parecer de número ES34650-4. 

ES24634-8 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhemos, em parte, a Emenda, no sentido de fazer a re
visão aos artigos 9. e 10. do Substitutivo que salvaguardam a 
manutenção dos serviços essenciais no caso de greve . 

ES24635-6 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o projeto do Relator aco
lheu as aspirações populares. A população de Brasília edema
is núcleos habitacionais do Distrito Federal, por seus repre
sentantes no Congresso Nacional e por suas entidades de clas
ses man if estaram entusiasticamente o desejo de emanc i pação do 
Distrito Federal . 

PAULO MINCARONE PMDB 
********* 

ES24636-4 
********* PARECER 

A Emenda 
para resolver 
ção. 

propõe a interveniência da Justiça do Trabalho, 
sobre a legalidade ou ilegalidade da paraliza-

Isso é uma das mais conhecidas peças do entulho autori
tário no campo da legislação e já existe na lei atual de gre
ve. 

O Substitutivo, nesse ponto, consagra um significativo 
avanço. 

Somos pela reje i ção. 

ES24637-2 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda prevê a indenização, pelo crim i noso , de suas 
vítimas. 

A idéia, conquanto válida, é impraticável , mormente no 
caso de homicídio. 

Pela rejeição. 

ES24638-1 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 
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Intenta o autor da emenda garantir ao segurado a aposen
tadoria com proventos de valor igual à maior remuneração per
cebida nos últimos 12 meses de serviço. 

Em que pesem tais argumentos, o nosso ponto de vista é 
no sentido de que o cáculo do benefício incida sobre a média 
dos 36 últimos salários do trabalhador, corrigidos mês a mês. 

A forma de cáculo que estamos propondo é mais sensata e 
suportável aos cofres da Presidência Social. 

Pela rejeição. 

ES24639-9 PAULO MINCARONE PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito 
de simplificar a redação do Projeto, pela eliminação de ex
pressões ou de artigos prescindíveis. É preferível adotar uma 
forma que contenha o princípio do direito, como o fez o Subs
titutivo do Relator, sem , contudo , estender-se em aspectos 
que são pertinentes à lei ordinária . 

Pe l a rejeição. 

ES24640-2 JOÃO NATAL PMDB 
***** *** * PARECER *** *** ** * 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
introduzir alterações no art. 24 das Disposições Transitórias 
que tornariam as suas normas a ter caráter permanente, impró
prias portanto para as "Disposições Transitórias". Os dispo
sitivos dos artigos Seção própria "dos orçamentos" e a pró
pria redação da redação original do dispositivo que a emenda 
quer alterar, tornam desnecessária a alteração proposta . 

Pela rejeição. 

ES24641-1 JOÃO NATAL 
**** *** ** PARECER ******** * 

O Substitutivo apenas restabelece dire i tos 
tergados pela Carta de 1967 , sendo descabido 
quaisquer vantagens adicionais além daquelas a 
fazia juz . 

ES24642-9 JOÃO NATAL 
**** ** *** PARECER ******* ** 

PMDB 

que foram pos
acrescemtar 

que o servidor 

PTB 

A emenda, ao propor forma imperativa para o verbo "insta
lar", no artigo 142, torna obrigatório o que deve ser deixado 
ao alvedrio dos tribunais estaduais. 

Pela rejeição. 

ES24643-7 JOÃO NATAL PMDB 
******** * PARECER *****• *** 

A escolha dos Ministros do TCU por apenas um dos Poderes 
da Un i ão é idéia que não logrou aprovação da maioria dos mem
bros da Comissão, pelo menos até agora. 

Pela rejeição. 

ES24644-5 JOÃO NATAL PMDB 
***** *** * PARECER ****** *** 

Procedente, nos termos do Subst i tutivo do Relator . 
Pela aprov?ção . 

ES24645-3 JOÃO NATAL PMDB 
****** *** PARECER ******* ** 

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo 
propósito, é irrelevante para os objetivos a que se propõe o 
controle externo a realização de fiscalização meramente con
tábil. Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão 
da administração pública sob os aspectos financeiro, orçamen
tário e patrimonial, como prevê o Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES24646-1 JOÃO NATAL PMDB 
****** *** PARECER ** ******* 

A Emenda repete por outras palavras o texto do Substitu
tivo , omitindo, no entanto, as diferenças decorrentes de van
tagens individuais e às relativas à natureza ou local de tra-
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balho , o que consideramos fundamental seja ressalvado. 

ES24647-0 JOÃO NATAL 
******** * PARECER ********* 

PÁG: 0533 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

PMDB 

A proposta contida na presente Emenda contraria a sist e
mática geral adotada pelo Substitutivo , da í nosso parecer pe
la sua rejeição. 

ES24648-8 JOÃO NATAL PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo 
propósito , é irrelevante para os objetivos a que se propõe o 
controle externo a realização de fiscalização meramente con
tábil . Interessa, isto sim , o exame da gestão de cada órgão 
da admin i stração pública sob os aspectos financeiro , orçamen
tário e patrimonial, como prevê o Substitutivo . 

Pe ia rejeição. 

ES24649-6 JOÃO NATAL PMDB 
********* PARECER ********* 

O objetivo do prece i to é o de manter a d i spon i bi lidade 
até que o funcionário seja aproveitado em outro cargo ja e
xistente . Ser i a totalmente inconveniente criar-se novos car 
gos para o aproveitamento do servidor em disponibilidade . 

ES24650- 0 JOÃO NATAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
d irecionamento do conjunto . 

Pela rejeição. 

ES24651-8 JOÃO NATAL PMDB 
********* PARECER ******** * 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou confl i to com o 
d i recionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES24652-6 JOÃO NATAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto . 

Pela rejeição . 

ES24653-4 JOÃO NATAL 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, restando apenas 
dizer que ficam ressalvados os que já exercem mandato eleti
vo , e acrescentar a expressão "que tenham exercido além da 
metade do mandato " . 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES24654-2 JOÃO NATAL PMDB 
** *** **** PARECER **** ***** 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos, o direito de alistar-se eleitores e de votar. 

Entendemos que nessa idade , o jovem ainda não adqui
riu a maturidade necessária para o exercíc io do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação . 

Pela rejeição . 

ES24655-1 JOÃO NA TAL PMDB 
*** ****** PARECER ***** ** ** 

A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Tí
tulo X, o qual prevê a cr i ação de novos Estados . 
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PMDB 

Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo 
que vamos oferecer, pelo acolhimento de Emendas apresentadas 
para esse fim , resulta prejudicada a proposição em tela. 

ES24656-9 JOÃO NATAL PMDB 
*** **** ** PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitu-
tivo, embora a redação, como está proposta, não seja in-
cluída. 

Pela aprovação parcial. 

ES24657-7 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

A alteração proposta é dispensável que às dispoisições 
constantes do novo Substitutivo deste Relator. 

Pela rejeição. 

ES24658-5 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto . 

Pela rejeição . 

ES24659-3 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES24660-7 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda nova redação ao parágrafo único do art . 
165 , com novo critério para a eleição do Presidente do TRE. 
Optamos por um critério simples. 

Pela rejeição. 

ES24661-5 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte, opino pela 
rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante com o entendi
mento da Comissão de Sistematização. 

ES24662-3 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

A alteração proposta não se justif i ca face à extensão que 
se pretende com a medida alvitrada . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24663-1 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda quer solucionar, em norma permanente, problema 
transi t ório. 

Pela rejeição. 

ES24664-0 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ********* 

A del i mitação detalhada do campo de incidência de cada 
tributo e do seu limite de isenção não é matéria 
const i tucional , mas tarefa do legislador ordinário. 

Pela rejeição. 

ES24665-8 MÁRIO ASSAD PFL 
********* 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. 
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A Emenda sugere modificação na redação do 10. do Art. 
302 . A sugestão não foi acatada por entendermos que a redação 
original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia 
a defesa dos interesses 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. 

ES24667-4 MÁRIO ASSAD PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do 2o. do Art . ~02. A op
ção pela manutenção do dispositivo , conforme consta do Ante
projeto da Comissão de Sistematização, deve-se à necessidade 
de conceder tratamento especial às terra ocupadas pelos ín-

1o f uma vez que elas representam a garantia da sobrev1vên -
cia física e cultural das populações indígenas. 

Pela rejeição . 

ES24668-2 MÁRIO ASSAD 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. 

ES24669-1 PAULO MARQUES PFL 
********* PARECER ********• 

Pretende o autor substituir a expressão "os quais", pelo 
pronome "que", no texto do parágrafo 9o. do art . 13 . 

Entendemos que o emprego da expressão "os quais", está 
correta . 

Pela rejeição. 

ES24670-4 PAULO MARQUES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a unicidade sindical, rejeitada a repre -
sentação e o princípio federativo. 

Mas optamos no Substitutivo , pelo pluralismo sindical , 
embora mitigado por normas concessivas às peculiaridades do 
nosso sindicalismo, como a melhor forma de assegurar a auto
nomia e a democracia no campo da organização sindical . 

Assim , somos pela rejeição. 

ES24671-2 PAULO MARQUES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda não se enquadra na perspectiva do Substitutivo, 
sendo impossível, por conseguinte, o seu aproveitamento . 

Pela rejeição. 

ES24672-1 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, 
embora a redação como está proposta, não seja incluída na sua 
integridade. 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 

ES24673-9 ANTÔNIO DE JESUS PMDB 
********* PARECER ********* 

O novo elenco de direitos assegurados à criança e ao a
dolescente, contido no substitutivo apresentado, preenche, em 
parte, os objetivos da presente emenda. 

Pela aprovação. 

ES24674-7 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 
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Enquanto não transformados em Estados, os Territórios de 
Roraima e Amapá continuam a existir , justificando-se, pois , a 
manutenção do disposto no art. 83, III, "e". 

ES24675-5 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda em exame propõe nova redação para o 10 do 
art . 6o . do Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

É nosso entendimento que a redação desse dispositivo de
ve ser simplificado retirando-se dele matéria que deve ser 
objeto de legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES24676-3 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
ti vo. Pelo contrário, contrari a a filosofia e as diretrizes 
que pr ocuramos adotar na elaboração do t ex to do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES24677-1 COSTA FERREIRA 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte. 
As razões da justificação são plausíveis . 

PFL 

Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo do re
lator. 

Pela aprovação parcial. 

ES24678-0 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24679-8 COSTA FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

É conveniente que, ao contrário do que propõe a emenda , a 
Procuradoria da União, uma das maiores criações desta Assem
bléia Constituinte , seja inscrita na Const i tuição. 

Pela rejeição. 

ES24680-1 MENDES RIBEIRO 
********* PARECER *** ****** 

Parece-nos conveniente a alteração proposta. 
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

PMDB 

ES24681-0 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

O escopo da Emenda é , através da inserção de um parágra
fo no art . 81 , impedir a delegação de voto nas Casas do Con
gresso Nacional. 

A aceitação da presente proposta traria tais embaraços ao 
processo de elaboração legislativa, dificultando as delibe
rações, que não vemos senão desaconselhável a adoção de tal 
princípio. 

ES24682-8 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora a expressão "comunicação de massa" tenha a abran
gên~ia preconizada pelo nobre Autor da emenda, não nos parece 
t mprópr io sua manutenção entre as matérias sobre as quais de
ve o Congresso Nacional legislar com a sanção do Presidente 
da República. Não se deve confundir tal atribuição com a com
petência para fazer concessões. 

ES24683- 6 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r, do .artígo 263 
do substitutivo do Relator , a expressão "e Saúde Ocupacional" 
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argumentando que "o Sistema Nacional único de Saúde tem como 
alvo o ser humano (a saúde pública ) , enquanto o alvo da Saúde 
Oc upacional é o Trabalhador " . 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregador a dos conce i tos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto , na interpretação do nobr e 
Constitu i nte, alvo do Si stema 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 determ i nação de como es t e d i re it o 
poderá ser assegurado, no caso , at ravés do Si stema único de 
Saúde. 

Ent e nde o relator que a def in i ção de Sistema único não o 
VI NCULA a um determinado minist é r io, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsis t emas, li gados a vári os minis t é r ios. 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta f o i a expressão 
de escolha do Comi t ê 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 etmolog i a 
de "saúde" e ocupacional" não é anglo-saxónica, mas, sim , la
tina. 

O própr io comitê da OIT e OMS r eun i do 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 socia l dos trabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prejuí zo 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 apt i dões fisiológicas e psicológicas; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabal ho . 

O que transparece nestes 5 ítens é a peren idade 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
vent iva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma de t erminada pato logia. A engenharia de Segu
rança do Traba l ho , conquanto nobre e respeitável pela sua 
ação no context o da Saúde Ocupacional, é apenas uma disci
pl i na 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 hi giene que 
garantem a saúde, também não podem ser suscetíve i s de qual
quer negociação. 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigi l ância epidem iológica integrem a rede básica de saú
de, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública , assim considerada pela OMS. 

Somos , pois , pela rejeição da emenda. 

ES24684-4 DARCY POZZA PDS 
** ******* PARECER ********* 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justi f ica r a 
retirada do termo "saQde" do inciso XVII do artigo 7o. do Su-
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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 . 

ES24685-2 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

Entende Relator haver acatado a presente Emenda , no seu 
mérito, ao adotar redação genérica, onde remete à Lei a regu
lamentação da matéria. 

Optou, também, por disciplinar, nas Disposições Transitó
rias- Art . 67 do Substitutivo- os aspectos de prazos, ob
jetos de polêmica . 

Com tal medida, ficam atendidas, ao mesmo tempo, as emen
das supressivas e aquelas de caráter modificativo - ainda que 
parcialmente . 

ES24686-1 DARCY POZZA PDS 
********* 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. 

ES24687-9 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

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 . 

ES24688-7 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

Não se nos afigura de boa técnica legislativa que a 
Constituição regule, caso a caso, as hipóteses de concessão 
de aposentadoria especial. O mais correto é que a matéria se
ja objeto de lei ordinária , porquanto diversas são as catego
rias alcançadas pelo benefício e variável o tempo de serviço 
relativo a cada uma. 

Pela rejeição. 

ES24689-5 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A emenda sugere a supressão do art. 239 do Substitutivo 
por se tratar de matéria passível de legislação ordinária . 
Outrossim, não é oportuno institucionalizar o subsídio no tex 
to constitucional. 

Pela aprovação da emenda. 

ES24690-9 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada , apesar da relevância, amplia a carga 
tributária sobre a sociedade , não devendo, portanto, ser in
cluída no texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES24691-7 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A emenda proposta constr i bui para o aperfeiçoamento do 
texto constitucional. 

Pela sua aprovação parcial. 

ES24692-5 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 
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A nor ma da Emenda deve consta r em legislação infraconstitu 
ci onal. 

Pela rejeição. 

ES24693-3 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER ********* 

A pretensão da emenda já se encontra atendida plenamente 
no Substitutivo do Relator, razão porque fica prejudicada. 

Pela prejudicialidade . 

ES24694-1 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER ********* 

Por consubstanciar entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização, a emenda deve ser acolhida. 

Pe la aprovação. 

ES24695-0 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento 
da Comissão de Sistematização , a emenda deve ser parcialmente 
acolhida . 

Pela aprovação parcial . 

ES24696-8 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

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

De sua parte , não interessa ao empregador inspirar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado , pois esses são 
fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a ex
periência , o conhecimento técnico , a identificação do empre
gado com os objetivos maiores da empresa , significam para ela 
um patrimônio insubstituível . Investe o empresário em recur
sos humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação 
profissional de seus empregados . Por tudo isso , é elementar 
que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento. 

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

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

ES24697-6 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER **** *** ** 

A presente Emenda tem por objetivo modificar e acrescen
tar parágrafo único ao art 282 que define o Plano Nacional de 
Educação. 

Justificando~ medida, o ilustre autor afirma que a re
ferida Emenda visa incluir Educadores e Educandos, de forma 
democrática , na discussão e definição do Plano Nacional de 
Educação. 
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PMDB 

Ao analizarmos a emenda, verificamos que ela não traz 
modificações substânc iai s . As medidas que propõem são matéri
as mais adequadas a lei ordinár ia. 

Pela rejeição. 

ES24698-4 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda postula a supressão do 4o. do Art. 18 , sob a 
alegação de que o preceito contraria o espírito libera l que 
inspirou todo o Cap í tulo. A ponderação, data venia, não pro
cede , rea l mente, f acilitamos ao máximo a criação de Partidos 
Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda eleitoral 
gratuita , à utilização graciosa do rádio e da televisão, além 
dos recursos do fundo partidário, faz-se mister, criarmos 
algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos , totalmente, o 
tempo e os recursos, tornando imp rofícua a pa rt1 c 1pa ão das 
agremiações que comprovadamente tenham eleitorado . Entende
mos, no entanto, mais prudent e deixar o assunto à deliberação 
de lei complementar . 

ES24699-2 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor permitir aos maiores de dezesseis 
anos , o direito de alistar-se eleitores e de votar . 

Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adqui
riu a maturidade necessária para o exercício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação. 

Pela rejeição. 

ES24700-0 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 
3o., do artigo 9o., do Substitutivo, a expressão "se profisi
onal ", para dar ma i or clareza, não dando ensejo à i nterpreta
ção de que não haverá contribuição sindical para o caso de 
entidade de empregadores, profissionais liberais , etc. Pro
põe , também, uma referência ao custeio do sistema confedera
tivo. 

A proposta tem inteira procedência. 
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES24701-8 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER ********* 

O espírito da Emenda já foi atendido pelo Primeiro Subs
titutivo, quando, em seu art . 116, prevê os crimes de respon
sabilidade, os quais se praticados pelo Presidente da Repú 
bli ca ensejarão a perda do cargo. 

Portanto, o Parecer é pela prejudicialidade. 

ES24702-6 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria de demarcação de linhas de fronteiras deverá
ficar a cargo dos estudos técnicos a serem elaborados pela 
Comissão de Redivisão Territorial prevista no Substitutivo . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24703- 4 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe alteração na redação do parágrafo 27 do artigo 
6o., para elencar fatos típicos sujeitos a apenação com pri
são perpétua ou pena de morte . Tais penas, em primeiro lugar, 
chocam-se com a tradição constitucional e legal brasileira. 
Em segundo lugar , tem demonstrado a experiência de vários pa
íses que não há relação direta entre a aplicação de penas má
ximas e a redução da violência e crimi nalidade . 

Pela rejeição. 

ES24704-2 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 
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O que a Emenda pretende é ressalvar interferênc ia do Po
der Públ i co sobre a organização sindical relativamente à cr i 
ação do quadro de categorias econômicas e profissionais , que 
a lei definiria . 

Isso entra em contradição com o pluralismo sindical ado
tado no Substitutivo . 

Somos pela rejeição. 

ES24705-1 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda é presidencialista e prevê que o Presidente e o 
Vice-Presidente da República serão eleitos, por maioria abso
luta , para um mandato de quatro anos, permitida sua ree l eição 
apenas uma vez , desde que se afaste do cargo seis meses antes 
do término do mandato . 

Perfeita, no sistema de governo que adota, deve , porém, 
ser rejeitada, porque não reflete o entendimento da Comissão 
de Sistem~ti7ação . 

ES24706- 9 PAULO MINCARONE 
********* PARECER ********* 

Consideramos conveniente que possam os Estados 
sua Justiça Militar. 

Pela rejeição. 

ES24707-7 PAULO MINCARONE 
********* PARECER ********* 

PMDB 

cr i ar a 

PMDB 

A emenda pretende alterar a redação do 46 do ar t. 6o . 
do substitutivo para estabelecer pena de responsabilidade da 
autoridade responsável que, no prazo especificado, de i xar de 
atender a requerimento de certidão . 

Não concordamos com tal proposta por identificarmos em 
seu conteúdo, matéria de lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES24708-5 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda refere-se ao tratamento a que tem direito o 
preso, classificando como crime a violação desses direitos. 

A matéria está devidamente tratada no Substitutivo , em 
sua redação final. 

Pela rejeição. 

ES24709-3 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substit ut ivo , 
embora a redação, como está proposta, não seja incluída . 

Pela rejeição. 

ES24710-7 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amp las discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Veri f ica
mos que a tendência dos Const ituintes é pela proibição dessa 
prát)ca que, no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto, as peculiaridades da realidade bras il e i ra 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil. 

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

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

PMDB 

O Substitutivo, no inciso IV do art . 274, encerra o prin
c,pio de valorização dos "profissionais de ensino•, sejam do 
magistério oficial ou particular. As providências conti das na 
emenda tê~ ,ndole de lei ordinária, e ao Legislador deverá 
ser confiada sua concreti zação . 

Pela rejeição. 

ES24712-3 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributá 
rio atualmente adotado pelos Constituint es. 

Pela rejeição. 

ES24713-1 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda manda incluir, onde convier, dispositivo sobre 
a execução da pena de reclusão em estabelecimentos especiais. 

A matéria está devidamente tratada, na redação f inal do 
Substitutivo. 

Pe l a rejeição. 

E$24714-0 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de um princípio teórico a que estamos aten -
tos. Entretanto, pelo fato mesmo de ser teórico, julgamos 
dispensável sua enunciação . Nem por ter sido constantemente 
explicitado, tem deixado de haver hipertrofia do Executivo e 
ingerência dele no Legislativo e no Judiciário. Se feita com 
juízo , a Constituição trará as regras operacionais que garan
tam a harmonia e independência dos Três Poderes, que espera -
mos sejam realmente só três. 

Do que, de resto, se encarregará a prática pol,tica. 
Pela rejeição. 

E$24715-8 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da proposição Ja se encontram contemplados 
pelo Substitutivo. Concluímos pela prejudicialidade da Emen
da. 

ES24716-6 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela r·ej e i ção. 

E$24717-4 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9 . 

E$24718-2 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

E$24719-1 PAULO MINCARONE 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 
Const ít ui ção. 

Pela rejeição , 
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E$24720-4 PAULO MINCARONE 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A Emenda manda incluir, onde couber, dispositivo estabe
lecendo a imprescritibilidade dos chamados crimes contra a 
humanidade. 

A matéria encontra-se devidamente tratada na redação fi
nal do Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES 24721-2 PAULO MINCARONE PMDB 
****~*** * PARECER ******* ** 

A Emenda manda incluir, onde couber , di s positivo sobre 
os delitos de trãnsito . 

Tr ata-se de matéria que deverá ser prev ista na leg i sla
cão or d inária . 
· Pela r ejeiçaõ . 

E$24722-1 PAULO MINCARONE 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. 

E$24723-9 PAULO MINCARONE PMDB 
****** *** 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 ordinária , e poderá ser 
retomada em etapa ulterior do processo de elaboração 
legislativa das bases do novo sistema de proteção soc i al. 

Pela rejeição . 

E$24724-7 PAULO MINCARONE PMDB 
******* ** PARECER ***** ** ** 

Tem em vista a Emenda tornar restritos às Propostas de 
reforma da Constituição que objetivem ou importem na altera
ção dos "limites dos poderes do Estado" ou em restrição dos 
"direitos e garantias individuais nela assegurados", os en
traves da exigência de aprovação por dois terços em duas Le
gislaturas consecutivas . 

A nosso entender é mister que uma Constituição seja bem 
vivida, para que efetivamente se sinta a exatidão de suas es
tipulações. Por essa razão em especial , é que as Constitui
ções escritas se traçam formalidades gravosas para os que in
tentem modificá-la, de molde a permitir a sobrevivência de 
seu texto, que não é de restar vulnerável aos problemas con
junturais que instiguem a inquietude de alguns poucos descon
tentes . De tal sorte as formalidades exigidas para qualquer 
modificação do texto da Constituição devem ser exigidas , como 
genericamente assim o prevê o Projeto. 

ES 24725-5 PAULO MINCARONE PMDB 
**** ***** PARECER *** *** *** 

A emenda substitutiva do eminente Constituinte visa a 
instituição, para todos os trabalhadores, de um seguro saúde 
obrigatório que custearia os serviços de saúde pública pres
tados sob a forma de serviços cooperativados. 

O espírito de emenda contraria a filosofia do Substit u
tivo , que considera a saúde como de interesse do Estado, mor
mente, os serviços de saúde pública , aos quais o cidadão con
buiria indiretamente pelos impostos . A prestação de serviços 
de saúde será de competência do sistema único e da iniciativa 
privada, à qual o cidadão poderá também recorrer , se assim o 
quizer. 

A proposta foge ao contex t o do subst i tutivo , pe lo que 
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somos pela sua rejeição . 

ES24726-3 PAULO MINCARONE 
********* PARECER ********* 
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16/10/87 
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PMDB 

PMDB 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 15 do artigo 
5o. do Substitutivo. 

Houve um equívoco na proposta, pois o artigo 5o. não 
tem adminículos. 

Pela rejeição . 

ES24727-1 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda versa matéria de natureza infraconstituc iona l . 
Pe la rejeição . 

ES24728- 0 PAULO MI NCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não versa matéria de parecer legislat ivo cons
tituc i onal, mas processo legislativo regimental, embora obje
tiva estabelecer norma constitucional sobre o assunto , cujo 
conteúdo, entretanto , não corresponde à orientação adotada 
pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES24729-8 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação proposta na Emenda, para o parágrafo 5o ., do 
art .9o. , do Substi t utivo, apenas difere do texto or igi nal 
quando estabelece o critério de representação , matéri a da le i 
ordinária . 

Somos pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

E$24730-1 PAULO MINCARONE 
********* PARECER ********* 

ES24731-0 

A matéria é de natureza infraconst it ucional. 
Pela reje i ção. 

PAULO MINCARONE 
********* PARECER ********* 

A matéria é própria de legislação ordinária. 
Pela rejeição. 

ES24732-8 PAULO MINCARONE 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

PMDB 

que 
r epre

i 1 ustre 

A emenda dá nova redação ao art. 18, estabelecendo 
os Partidos deverão alcançar condições mínimos de 
sentativ i dade que a lei estabelecer. O objetivo do 
signatário da proposta está atendido no item XI. 

Favorável em parte . 

E$24733-6 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ******** * 

Esta emenda à outra redação ao art. 134, refor mulando a 
estrutura ao poder judic i ário. Ass im, ataca o sistema adota
do. 

Pe la rejeição . 

ES24734-4 PAULO MINCARONE 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte, 
pela rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante 
sição adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES24735-2 PAULO MINCARONE 
********* PARECER ********* 

PMDB 

op i namos 
com a po-

PMDB 

A emenda em exame propõe nova redação ao parágraf o 11 do 
art. 6o . do Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

Concordamos com as razões expostas pelo autor em sua jus
tificação e nos manifestamos pe l a aprovação parcia l. 
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Julgamos dispensável a explicitação da hierarquia 
atos legislativos. Sua aplicação, na atualidade , já se 
por outro lado, duvidosa. Distinguem-se muito mais pelo 
rum de aprovação que propriamente pela sua denominação, 
exemplo, as leis complementares e as ordinárias. 

dos 
torna 
quo

por 

ES24737-9 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A proposta, conquanto meritória, contraria a orienta
ção que se vem procurando dar aos trabalhos no sent i do de -
com perdão do termo, o seu tanto grosseiro- enxugar o texto. 
Pela reje ·ição. 

ES24738-7 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ******* ** 

A Emen do nobre Constituint e mod i fica a redação do 1o. do 
art . 220 e acrescenta 9 parágrafos ao art.221, estabelecimento 
normas, critérios e princípios para elaboração sobre o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 
anuais da União. 
Da análise da Emenda notamos alterações profundas a pontos 
essenciais do Substitutivo . A inclusão de tais modificações 
no Substitutivo viriam prejudicar sua unidade de concepção, 
gerando a necessidade de adaptações que modificariam comple
tamente esta parte do Projeto . 
Pela rejeição. 

ES24739-5 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a criação de um serviço de divulgação 
da Língua Portuguesa no exterior. 

Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado 
descortino do proponente, poderão f i gurar mais adequadamen -
te, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo 
da legislação ordinária e complementar . 

Pela rejeição. 

ES24740-9 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

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

ES24741-7 CUNHA BUENO PDS 
***** ** ** PARECER ******* ** 

Concordamos com a supressão da expressão "por etapas 
planejadas", embora ficando com a impressão de que caberia 
redação diferente da proposta. Portanto: pela aprovação par
cia 1. 

ES24742-5 CUNHA BUENO PDS 
******* ** PARECER ********* 

A emenda pretende, além de modificar o texto do parágra
fo 4o. do art. 6o. do Substitutivo, acrescentar a expressão 
"salvo opção por arbitragem". 

Não concordamos com a proposta, que não condiz com a es-
trutura geral do capítulo em que insere o dispositivo em 
questão. 

Pela rejeição . 

ES24743- 3 CUNHA BUENO PDS 
*** ****** PARECER ******* ** 

A Emenda propõe a adição de expressões ao parágrafo 19 
do artigo 6o., atribuindo ao preso compensação por hora de 
trabalho. 

A matéria, todavia, encontra-se exaustivamente tratada 
na redação final do Substitutivo. 

Pela rejeição. 
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ES 24744-1 CUNHA BUENO PDS 
*** ****** PARECER ******* ** 

A Emenda prevê a pena de morte em casos de crimes hedi
ondos e de reincidência . 

O Substi t utivo, repudia a adoção da pena de morte. 
Pela rejeição . 

ES24745-0 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende suprimir a parte final do Substitutivo 
que dá ao Estado a compet ência para arrecadar as importâncias 
referentes aos direitos autorais e de representação. 

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

ES24746-8 CUNHA BUENO PDS 
***** **** PARECER ** *** **** 

O regime democrático de representação garante a partici
pação não só dos trabalhadores , mas de toda a população, na 
admin i stração da coisa púb l ica, inc l usive através de repre
sentant es eleitos, que exercem o Poder Legislativo. 

A part i cipação direta das adm i nist r ações dos órgãos pú
blicos pode ser até mesmo inconsciente, diante do caráter 
técnico delas. 

Somos pela rejeição. 

ES24747-6 CUNHA BUENO PDS 
*** **** ** PARECER *** *** ** * 

É objet i vo do inciso VI do artigo 7o . s i mplesmente o 
cumprimento pl eno do preceito que estipula um salário mínimo . 
Não é concebível que, havendo um piso assegurado pela Consti
t uição, existam empregados que se vejam na eventualidade de , 
por diversas ciscunstâncias, ~eceberem, a fim do mês de tra -
balho , menos que o mínimo fixado . 

E necessário assegurar, aos que recebem comissões ou 
outra forma de remuneração variável, o salário mín i mo . O con
trário seria obrigá-los , sem garantia de sucesso , a conquis -
tarem uma segunda vez, o que lhes é devido, mediante esforço 
adicional . 

Pela rejeição. 

ES24748-4 CUNHA BUENO PDS 
**** ***** 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 i nciso XVIII. Por 
essa razão , optamos pela supressão completa do item em ques
tão. 

Pela aprovação . 

ES24749-2 CUNHA BUENO PDS 
***** **** PARECER ******* ** 

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 bras i 
leira. 

Pela rejeição. 

ES24750- 6 CUNHA BUENO PDS 
******* ** 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. Verif i ca
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que , no entender de muitos , é uma forma de exploração 
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do homem pelo homem. 
No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 

são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil. 

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

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

ES24751-4 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER **** ***** 

Os eventos cobe~tos pela Seguridade Social, segundo a 
sugestão do autor, estão previstos na proposta do Relator, 
com exceção daqueles relativos a "desaparecimento" e 
"ofensa criminal", que não constituem contingências típicas 
do âmbito de proteção da Seguridade, seja à luz de 
formulações teórico-doutr i nárias, seja com base na 
experiência de países em estágios mais avançados de política 
soei a l . 

Pela apr~ovação parcial. 
-------------------------------------------------------------------------------" ES24752-2 CUNHA BUENO PDS 

********* PARECER ********* 
A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 

dos mais louváveis, não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossível , tecnicament~. o seu aproveitamento. 
Pela rejeição. 

ES24753-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda suprimir o parágrafo 10 do artigo 13, 
que trata da inelegibilidade por parentesco. 

O pleito deve ficar livre da influência que os governan
tes sempre exerceram para eleger seus familiares. 

Pela rejeição. 

ES24754-9 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********~ 

A vedação da dispensa !motivada supre, satisfatoriamente , 
os objetivos da Emenda. 

Pela rejeição . 

ES24755-7 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Razão assiste ao ilustre· Autor da Emenda . Inegável a sua 
contribuição para o aprimoramento do texto constitucional em 
elaboração. 

Pela aprovação . 

ES24756-5 CUNHA BUENO PDS 
********* 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 . 

ES24757-3 CUNHA BUENO PDS 
********* 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 
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Constituição. 
Pela rejeição. 

ES24758-1 CUNHA BUENO 
********* PARECER ********* 
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A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as d i retrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Const itu ição. 

Pela rejeição. 

ES24759-0 CUNHA BUENO PDS 
********* 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 t ex t o do Pr jeto de 
Constituição. 

Pela rejeição . 

ES24760-3 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A composição do Orgão planejador da política agrária de
ve ser estabelecida pela Lei que o cr i ará por força do art . 
42 das Disposições Transitórias. Do mesmo modo, os demais 
objetivos , requisitos e condições deverão ser tratados atra
vés de legislação ordinária , a fim de não comprometer a con
cisão do texto constitucional recomendada pela técnica legis
lativa . 

Assim, somos pela rejeição. 

ES24761-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
t i vo . Pelo cont rário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela reje i ção. 

ES24762-0 CUNHA BUENO PDS 
********* 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 . 

ES24763-8 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24764- 6 CUNHA BUENO PDS 
********* 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 . 

ES24765- 4 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo . Pelo contrár io, contraria a filosofia e as diretri zes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constitu ição. 

Pela rejeição . 


