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ASSEMBL~ I A NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PÁG: 0001 
16/10/ 87 
15:52:30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES20792-0 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda em tela a supressão do art. 7o. das 
Disposições Transitórias, o qual prevê a criação da Comissão 
de Rediv i s ão Terr i torial. 

A Emenda me rece acoltlimento, pois a entidade em questão 
poderá ser instituída independentemente de previsão constitu
cional, no momento conveniente. 

Pela aprovação. 

ES20793 - 8 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
**** ***** PAReCER ********* 

A Emenda sob análise reduz a amp l itude do art. 6o. 
tul o X, o qual prevê a criação de novos Estados. 

do Tí-

Face à supressão do referido dispositivo no 
que vamos oferecer , pelo acolhimento de Emendas 
para esse fim, resulta prejudicada a proposição 

Substitutivo 
apresentadas 

em tela. 

ES20794-6 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa a supressão do art. 17 do Título X, 
o qual prevê a estatização das serventias do povo judic i al, 
respeitados os direitos dos respectivos titulares. 

O dispositivo deve permanecer no texto constituciona l pa
ra, de uma vez por todos, extingu ir a privat i zação de função 
que deve ser atribuído ao Poder Público . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES20795-4 CÉSAR CALS NETO PDS 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda visa a dar nova redação à Seção I do Capítulo III 
do Título V, relativa à formação do Governo. 

A modificação sugerida , embora louvável o objetivo de seu 
autor , não merece ser acolhida por não consubstanciar o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição . 

ES20796-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do Substitut i vo. 

ES20797-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A presente Emenda . pretende supr1m1r os dois primeiros 
artigos das Disposições Transitórias, os quais disciplinam a 
concessão de anistia e a revisão dos atos praticado durante 
o regime de exceção , repect i vamente. 

A anist i a constitu i anseio de grande número de brasilei
ros atingidos por atos do regime autoritário. 

É hora de se cor r igir situações geradas que implicaram 
graves prejuízos para tantos brasileiros. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES20798-9 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

A redação sugerida não altera a forma nem o conteúdo do 
dispositivo invocado . 

Pela prejudicialidade. 

ES20799-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda preconiza a inserção de preceito de indiscutí
ve l pertinência . 

Pela aprovação , na forma do Substitutivo. 

ES20800-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 
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ES20801-2 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0002 
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PMDB 

Cuida a Emenda de aprimorar o texto do artigo 151 do Su
bstitutivo , que define a competência do Superior Tribunal de 
Justiça . 

A proposição foi parcialmente aco lhida na nova ver são, a 
ser ofertada ao exame dos Srs. Const i tu intes. 

Pela aprovação. 

ES20802-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda reincorporar o Território da ant iga 
Comarca do Rio São Francisco ao Estado de Pernambuco. 

Trata-se de matéria que poderá ser veiculada , se os es
tudos técnicos a ser elaborados assim o recomendarem, pela 
legislação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES20803-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do art. 17 do 
Título das Disposições Transitórias. 

A modificação proposta não aperfeiçoa a fórmula adotada, a 
qual bem exprime os fins pretendidos pela citada norma. 

Pela rejeição. 

ES20804-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do 
parágrafo 1o. do art. 150 . 

Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o 
vocábulo "Federais", inserido equivocadamente após a expres
são "Tribunais de Justiça". 

ES20805-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES20806-3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

· Pe l a rejeição , de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição . 

ES20807-1 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Siste
matização. 

ES20808-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Nos termos do Substitutivo, serão aproveitados, na com
posição do Superior Tribunal de Justiça, todos os atuais mi
nistros do Tribunal Federal de Recursos. 

É irrelevante, assim, no caso, a inserção da sugerida 
cláusula que determina a observância da "ordem de antiguida
de." 

Pela rejeição da Emenda. 

ES20809-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER *****~*** 

Ao justificar sua Emenda, assim se manifestou o nobre au
tor: 

"Data venia, após a criação do TFR, retirou-se do STF a 
competência para apreciar e julgar mandados de segurança con
tra atos de Ministros de Estado. Totalmente inconveniente, 
retroceder e tornar ao ponto primitivo ." 

Também com a devida vênia, o texto do Substitutivo não al
berga tal preceito. 

Pela rejeição. 
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ES20810-1 NILSON GIBSON 
********* PARECER ****** *** 

PÁG : 0003 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

PMDB 

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

A medida, além de inconven i ente, nesta oportunidade, po
derá ser objeto de es t udo , no tempo conveniente e , se for o 
caso , deverá ser i mplementada pela legislação infr aconstitu
ciona l. 

Pela rejeição. 

ES20811-0 INOCtNCIO OL I VEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda qu~ se suprima o · 3o . do Art . 262 do 
Substitu t ivo , sob o fundamento de que o ins ti tuto 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 i nstituto . 

Pela aprovação. 

ES20812-8 INOCtNCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ** ** **** * 

A emenda é modi f icativa no seu título porém de fato é 
supressiva da parte f inal do "caput" do Art. 261. Propõe a 
retirada da expressão "interdependente e cont role da comuni
dade". 

O relator acatou parcialmente a emenda, suprimindo a ex
pressão "interdependente" e controle da comunidade. 

ES20813-6 

Porém o texto do Artigo foi alterado. 
Pela aprovação parcial . 

INOCtNCIO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PFL 

A Emenda em apreço é considerada reje i tada, po i s propõe pro
fundas e radicais modif i cações na postura filosófica que nor-· 
te i a o Art. 262 . 

ES20814-4 INOCtNCIO OLIVEIRA PFL 
******* ** PARECER ** **** *** 

Louve-se a preocupação emitida de garantir a assistên
cia preventiva nas ações de saúde ; acolhida parcialmente no 
mérito , priorizando-se as atividades preventivas no inciso I I 
do art . 226. Pela aprovação. 

ES2081S-2 EDUARDO JORGE 
********* PARECER ********* 

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

PT 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 

ES20816-1 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda é adequada e vem convincentemente justifica
da. Pela aprovação. 

ES20817-9 GEOVANI BORGES PFL 
*** ** **** PARECER ******* ** 

Cabe ao capítulo dos Direitos Sociais garantir o princí
pio do direito à aposentadoria . Ao da Seguridade Social, as 
condições em que ela se dará . Desnecessariamente, pois, é a 
remissão ao art. 265 . 

ES20818- 7 GEOVANI BORGES PFL 
*** ** **** PARECER ********* 

Pela aprovação. É o art. 111 do Substitutivo, que dispõe 
sobre o Sistema de Eleição Majoritária e não o art. 153 . 
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********* PARECER ********* 

PFL 

PÁG : 0004 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

Pleiteia-se , através da Emenda anexa, a utilização de 
verbas públicas na seguinte ordem: 

1) Nas escolas públicas; 
2) Na concessão de bolsas de estudo; 
3) Nas atividades de ensino e pesquisa . 
A pr oposta conflita com a restrição evidenciada no espí

rito do Substitutivo no tocante à concessão de subvenções. 
Pela rejeição. 

ES20820-9 RONARO CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

O ilustre autor da Emenda concorda , na justificação , em 
que o texto fin al da nova Constituição não deve "ficar à mer
cê de modificações sucessivas" . A esse entendimento, todavia, 
se opõe a finalidade perseguida pela proposição, de se reu 

nir novamente a Assembléia, no último trimestre da l eg islatu
ra, "a fim de proceder à revisão do texto constitucional". 

Pela rejeição . 

ES20821-7 RONARO CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa, de forma cristalina, opção pelo 
sistema parlamentarista de governo . Conquanto os dispositivos 
per tinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não 
há como se acolher a que vislumbra finalidade di ametralmente 
oposta, à por fim consignada . Pela rejeição, na forma do 
Substitut ivo. 

ES20822-5 RONARO CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

Tudo o que se propõe na Emenda não encontra óbice nas dis
posições legais . ~ertinentes à in i ciativa parlamentar. Des
necessário, portanto, autorizar a consideração de propostas 
cujo exame não é regimentalmente proibido. 

Pela rejeição . 

ES20823-3 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

As férias, com remuneração em dobro, como pretende o au
tor da presente emenda , visa criar um salário indireto. Suas 
consequências seriam, por outro lado, danosas ao próprio tra
balhador.O aumento da folha de pagamento de pessoal oneraria 
ainda mais o custo da produção e dos serviços das empresas. 
Seu reflexo nos aumentos dos produtos e serviços não seria 
nada benéfico . É preciso se ter consciência que a criação de 
qualquer benefício tem os seus custos e, por isso, devemos 
ser criteriosos na sua execução . 

ES20824-1 GEOVANI BORGES PFL 
********* PAREtER ********* 

Optamos por conferir ao dispositivo redação mais sinté -
tica, razão pela qual consideramos a presente Emenda prejudi 
cada. 

ES20825-0 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

A fixação de um percentual , como pretende o autor, é ma
téria mais pertinente à legislação ordinária e à negociação 
coletiva. 

Entendemos, por outro lado, caber à Constitu ição estabe
lecer apenas o princípio do salário superior quando se trata 
de trabalho noturno . Não devemos nos esquecer ainda que cer
tos detalhamentos poderão vir trazer prejuízos ao próprio 
trabalhador , uma vez que lhe tira o poder de barganha nos 
acordos entre o empregador e empregados. 

ES20826-8 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejei ção , tendo em vista aprovação de emenda referen
te ao assunto que estabelece outros limites oe idade para 
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ES20826-8 GEOVANI BORGES 

aposentadoria do servidor público . 

ES20827-6 ROBERTO BRANT 
********* PARECER ********* 

PFL 

PÁG: 0005 
16/ 10/87 
15:52:30 

PMDB 

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

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

Pela rejeição. 

ES20828-4 ROBERTO BRANT PMDB 
** ***** ** PARECER ********* 

A presente Emenda visa a supr1m1r o art. 6o. das Disposi
ções Transitórias, o qual prevê a criação de Estados com o 
desenvolvimento de unidades federadas já ex i stentes, bem como 
a tran~formação de Ter r i t ór ios Federais em Estados. 

Não vemos razões plaus íveis 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 v i sta o interesse público 
da medida. 

Somos, portanto, pela aprovação da emenda . 

ES20829-2 LUIZ VI ANA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe que o tex t o do 4o . do art, 291 defina os termos 
oligopólio e monopólio. 
Entende o Relator , que deva manter o texto mais sucinto, ra
zão porque propõe a rejeição da presente emenda. 

ES20830-6 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

O objetivo da proposição já se encontra suficientemente 
atendido pelo Subst i tutivo. Concluímos pela prejudicialidade. 

ES20831 - 4 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ** ** ***** 

A Emenda visa a retirar . as expressões" e em casos excep
cionais " e "desde que" do art . 281 do Substitutivo . A 
excepcionalidade citada no texto poderá tornar restritiva e 
discriminatória a destinação dos recursos públicos. A expres
são " desde que " faz-se necessár i a pois restringe às escolas 
sem fins lucrativos a contemplação de verbas . 

Sendo , assim, somos pela aprovação da emenda. 

ES20832-2 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL · 
********* PARECER ********* 

Segundo a trad i ção histórica, a autonomia é um atributo 
das universidades e não das instituições isoladas. 

Pela reje i ção . 

ES20833-1 AGRIPINO DE OLIVE I RA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe, com adição de novos dispos i tivos 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 ord i nária e complementar . 

Rejeitada nos termos do Substitutivo . 

ES20834-9 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ******** * 

A sugestão contida na proposta de Emenda traz alguns 
desdobramentos que, na tradição jur í dica brasileira, melhor 
se adaptam ao corpo da legislação ord i nária e comp l ementar . 

Pela rejeição. 

ES20835-7 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a inclusão de novo dispositivo que de-
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PMDB 

termine a criação de um fundo destinado à recuperação e con
servação do meio ambiente e à garantia de sustentação da ati
vidade missioná~ia junto às populações indlgenas. A Emenda 
foi rejeitada por considerarmos que a proposta está parcial 
mente contemplada no 2o. do Art . 302, no que se refere ao 
meio-ambiente. Quanto ao apoio às atividades mi ssionárias en
tendemos ser a matéria infraconstitucional . 

Pela rejeição . 

ES20836-5 NILSON GIBSON PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Além da emenda em referência, outras nove, apresentadas 
individualmente , mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art . 6o., constante do Substitutivo. Em slntese, 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, i nclusive 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 
ES273i7-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurlcio Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Ellsio 
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 Genolno 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 entra 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-
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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 "cientlfica" (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 relac i onadas , as demais, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902-7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

ES20837-3 

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 

RONARO CORR~A 
********* PARECER ********* 

PFL 

A institucionalização do sistema de bolsas de estudo, 
como forma de canalização de recursos públicos ao custeio do 
ensino pago nas escolas particulares, contraria, de forma 
diametralmente oposta , a opção política adotada para o modelo 
educacional brasileiro no texto proposto para nova carta. 

Pela rejeição. 

ES20838-1 CHICO HUMBERTO PDT 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista a supressão do art. 
37 em sua totalidade . 

ES20839-0 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda visa com a redação proposta assegurar o direito 
à vida desde a concepção até a morte natural, permitindo o 
aborto nos casos de risco de vida da mãe . A matéria está re
gulada na legislação ordinária, somos pela rejeição. 

ES20840-3 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, CQnsiderando que o assunto é polêmico e a 
posição do Substitutivo já representa um consenso que será 
submetido à votação do Plenário. 

ES20841-1 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que o assunto é polêmico, 
havendo inúmeras opiniões .Somente em votação do Plenário terá 
solução. 

ES20842-0 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

A presente emenda pretende acrescentar parágrafo ao 
art. 6o . com o objetivo de garantir liberdade de exercício da 
chamada terapia alternativa. 

A proposição em exame, conquanto constitua valioso sub
sidio para o processo legislativo , merece ser adequadamente 
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considerada quando se tratar de legislação complementar e or
dinária. 

Pela rejeição . 

ES20843-8 AGRIPINO DE OLIVE I RA LIMA PF L 
******** * PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação . 

ES20844-6 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a alteração do parágrafo único do arti 
go 277 , f azendo constar o ensino religioso não ma i s como 
disciplina f acultat i va , mas como disciplina obr i gatória no 
ens i no fundamental . 

Aprovada nos termos do Substitutivo. 

ES20845- 4 RONARO CORR~A 
**** **** * PARECER ***** ** ** 

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

Pela aprovação parcial. 

ES20846-2 RONARO CORR~A 
********* PARECER ****** *** 

PFL 

já foi 

PFL 

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

Pela rejeição. 

ES20847-1 CID SABÓ IA DE CARVALHO PMDB 
*** ** **** PARECER ********* 

Pe l a rejeição, considerando que o assunto pode ser solu
cionado mediante lei ordinária . 

E$20848-9 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
******* ** PARECER ********* 

O contexto do Subst1tutivo já contempla, em linhas ge
ra i s, a i déia preconizada pela Emenda do ilust r e Cons t ituin
te. 

Pe l a prejudicialidade . 

ES20849- 7 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

As sugestões contidas na proposta de Emenda trazem desdo
bramen t o que , na tradição jurídica brasileira, melhor se ada
ptam ao corpo da legislação ordinária e complementar . 

Pela rejeição. 

ES20850-1 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
*** * * * ~ ** PARECER *** ****** 

Pela rejeição , considerando que este absurdo simplesmen
te não existirá mais, porque o ingresso no Serviço Público 
será somente mediante concurso. 

E$20851 - 9 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ******** * 

Pela r e j eição , considerando que a aceitação da proposta 
acarretaria o grande incoveniente de a Constituição anterior 
prevalecer sobre a posterior. 

ES20852- 7 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o assunto é polêmico , ao 
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PMDB 

que tudo indica possível de Solução somente no Plenário , me
diante votação. 

ES20853- 5 CID SABÓI A DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Os detalhes da reforma agrária deverão constar em legis l a
ção ordinár i a , embora consideremos válido def i nir os encargos 
do Poder Público. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES20854-3 CID SABÓ IA DE CARVALHO 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . 

PMDB 

A Emenda trata de planos hab it acionais e de critérios especi
ais de desapropriação. Estas normas serão estabelecidas de 
forma ampla e geral , nos termos do Substitutivo . 

ES20855-1 LUIZ VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda propõe nova redação aos arts . 6o. e 7o. 
do Título Das Disposições Transitórias . 

Parece-nos conveniente a supressão da medida contida nos 
dispositivos , a qual sugere a criação de Estados membros e 
criação da Comissão de Redivisão Territorial. 

Ta i s prov i dências somente devem ser procedidas após estu
dos técnicos sobre a viabilidade do desmembramento. Por outro 
lado, a função da Comissão referida pode ser atribu í da a ór
gãos temporários. 

Pela prejudicialidade da Emenda. 

ES20856- 0 CID SABÓ IA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

No cômputo geral das negociações que conduziram ao novo 
texto a ser apresentado na f orma 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 . 

ES20857-8 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
*** **** ** PARECER ********* 

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

A proposta já está em parte considerada no parágrafo 36 
do art . 6o .. 

Pela rejeição . 

ES20858- 6 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

O texto do substitutivo estipula a proteção especia l ao 
menor v í tima de aboso ou violência, que é o objet i vo da emen
da . A matéria , tal cama proposta , é de natureza penal a ser 
obj eto de leg i slação ordinária . Pela rejeição. 

E$20859-4 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
*** **** ** PARECER ****** *** 

Pela rejeição, considerando que a Reforma Administrativa 
que atua l mente se realiza está cuidando desses casos que 
oportunamente serão solucionados pela legislação ordinária . 

ES20860-8 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Pela rejeição, considerando que essas disposições já 
constam do Substitutivo do Relator , embora com diferentes pa
lavras . 

ES20861 - 6 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
** **** *** P-ARECER ******* ** 

Apresenta emenda aditiva às disposições transitór i as . 
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ES20861-6 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 

No cômputo geral das negociações do texto a que se refe
re o autor , optou o Relator por limitar ao mínimo seu t exto, 
razão porque decide recomendar sua rejeição . 

ES20862-4 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER *•******* 

A Emenda propõe a inclusão nas Disposições Transitórias 
do Substitutivo de dispositivos de natureza penal. 

A nosso ver, há dois equívocos na Emenda. 
O primeiro deles é atribui-lhe caráter transitório. 
O segundo é erigir em norma constitucional propos i ção 

de natureza penal, inerente à legislação ordinária . 
Pela rejeição. 

ES20863-2 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER *•******* 

Com o propósito de dotar o dispositivo que trata da pro
teção da família de maior clareza e síntese, demos-lhe nova 
redação, no Substitutivo. 

Por essa razão, julgamos prejudicada a presente emenda . 

ES20864-1 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o assunto pode ser tra
tado pela le1 ordinária. 

ES20865-9 EDIVALDO MOTTA PMDB 
********* PARECER ********* 

A regulamentação dos direitos e deveres referentes à so
ciedade conjugal, bem como sua dissolução, que a emenda pre
tende inserir no texto constitucional, pertence à esfera da 
legislação ordinária, mais precisamente ao Código Civi l . 

Pela rejeição. 

ES20866-7 EDIVALDO MOTTA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o Constituinte Edivaldo Motta, inclusão de inci 
so "d" ( 1o.), do artigo 22, consubstanciando obrigação de as 
empresas estatais investirem 30% de seus lucros em programas 
de desenvolvimento do Nordeste. 

Inobstante todos reconheçam a necessidade de incentivar
-se de todas as formas possíveis o desenvolvimento daquela 
sofrida região, a vinculação rígida de recursos é desaconse
lhada pela experiência administrativa . 

Pela rejeição. 

ES20867-5 EDIVALDO MOTTA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação parcial. 

ES20868-3 EDIVALDO MOTTA 
********* PARECER ********* 

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

PMDB 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 

ES20869-1 MICHEL TEMER PMDB 
********* PARECER ****~**** · 

O nobre parlamentar sugere a supressão de inciso XVÍII 
sob a alegação de que o seu conteúdo é redundante questão ao 
que estabelece o inciso XVII. Há que se considerar, no entan-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES20869-1 MICHEL TEMER 

PÁG : 0011 
16/10/87 
15:52:30 

PMDB 

to, que o inciso XVII é mais abrangente na sua abordagem so
bre a matéria , enquanto que o inciso XVIII é específico quan
to ao se propõe . Assim sendo, opinamos pela permanência dos 
dois refer idos i nc i sos, rejeitando a emenda em epígrafe. 

ES20870-5 MICHEL TEMER 
********* PARECER ********* 

Procedente. 
As razões da justificação são plausíveis . 
Pela aprovação. 

ES20871-3 MICHEL TEMER 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

Acatamos as razões aduz idas pelo autor para justificar a 
ret i rada do t ermo "saOde" do inciso XVII do artigo 7o. do Su
bs tituti vo. 

Consideramos, contudo, que o d i spositivo, 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 . 

ES20872-1 MICHEL TEMER 
********* PARECER ********* 

Procedente . 

PMDB 

Realmente , como enfatizao autor , o termo "supervisionar" 
traduz uma i ndevida relação de hierarquia entre o Ministé ri o 
POblico e a Polícia Civil. 

Igualmente, o verbo "determinar" pode expressar um vínculo 
de subordinação e, consequentemente, gerar conflitos . 

Pela aprovação . 

ES20873-0 MICHEL TEMER 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 mi nistérios . 

Quanto ao t ermo "SaOde Ocupacional esta foi a expressão 
de esco l ha 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 saOde, a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo 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
c ional , 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 á saOde dos traba
lhadores pelas condições do seu trabalho ; 

3 - proteger os traba lhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
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saúde ; 
4 - colocar e manter o t rabalhador em uma função que 

convenha às suas aptidões fisio l ógicas 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 mor bí genos . De
preende-se, que a segurança do trabalho é uma condição pre
ventiva do acidente de trabalho que leva o t rabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patologia. A engenharia de Segu
rança do Trabalho , conquanto nobre e respeitável pela sua 
ação no cont exto da Saúde Ocupacional , é apenas uma disci
plina auxiliar , dent r e tantas outras , como a enfermagem do 
Trabalho , a toxico logia , a ergonom ia , etc., com vistas a pre
servação da i ntegridade fís i ca e mental da pessoa que traba
lha , junto à medicina do trabalho, promovendo, protegendo e 
recuperando a saúde . 

Quanto ao argumento levantado de como ficar i am as "Nego
ciações Colet ivas na área de Segurança do Trabalho", apenas 
reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negocia
da , pois é o ma i s 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 negoc i ação. 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigilânc ia epidemiológica in t egrem 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. 

ES20874-8 FRANCISCO DIÓGENES PDS 
********* PARECER ********* . 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a alteração 
proposta constribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tor
nando-o mais completo,, preciso e cons i stente. 

pela ap rovação na fo r ma do Substitutivo . 

ES20875-6 FRANCISCO DIÓGENES PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda acrescenta ao texto do Substitutivo do Relator , 
disposição normativa, visando ao seu aperfeiçoamento . 

Porém, não refletindo o concenso hav i do na Comissão de 
Sistematização , a Emenda deve ser re j ei t ada. 

ES20876-4 MAURO BORGES 
********* PARECER ********* 

Retirada pelo autor . 

ES20877-2 MAURO BORGES 
********* PARECER ********* 

PDC 

PDC 

O universo das atividades relacionadas ao aproveitamento 
dos recursos naturais discrim i nados em recursos minerais e 
recursos hídricos requer um tratamento constitucional que 
consulte o interesse nacional sem contudo ir além dos limites 
razoáveis no que tange à determinação dos sujeitos e do obje
to dessas ativ i dades . 

Pela rejeição . 

ES20878-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ****** *** 

A emenda do nobre Constituinte suprime o item II do 
art. 24, das Disposições Transitórias . 

O d i spositivo prevê que os fundos que 
r·atificados pelos Congresso Nacional, no prazo de 
serão extintos . A medida tem caráter moralizador , 
Cong resso r econhecerá os f undos que 
legalizando-os . 

não forem 
dois anos , 
vez que o 

just if icam , 
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A carta prevê, ainda, que só por lei poderão ser criados 
novos Fundos. 

Pela rejeição . 

ES20879-9 CHICO HUMBERTO PDT 
********* 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 modern ização dos meios de comunicação e dos recursos da in 
formação. 

Pela rejeição. 

ES20880-2 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Visa-se , com, a presente Emenda, a alterar o artigo 
que estabelece os requis i tos para o cargo de Primeiro-Minis
tro. 

A modificação sugerida não merece ser acolhida, por
que não traduz o pensamento predominante na Comissão de Sis
tematização. 

Pela rejeição . 

ES20881-1 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, 
nela se reconhece por igual as características ideais da for
mulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse so
cialmente válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda 
com certeza incorpora ao segundo Substitutivo significativa 
contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES20882-9 ITAMAR FRANCO ~L 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES20883-7 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

O pretendido na Emenda estÁ em parte considerado no Subs
titutivo. 

Pela aprovação. 

ES20884-5 ÁLVARO VALLE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe o uso obrigatório do idioma nacional so
mente na escola fundamental. 

Rejeitada nos termos do Substitutivo. 

ES20885-3 ÁLVARO VALLE 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 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. 

ES20886-1 ÁLVARO VALLE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, tendo em vista que a aplicação das regras 
do dispositivo relaciona- se com o art . 111 e não com o art. 
153. 
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PMDB 

Pela rejeição, tendo em vista que a matéria se insere no 
âmbito da legislação ordinária, não sendo necessária previsão 
constitucional a respeito. 

ES20888-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A pretenção do Autor acha-se contemplada no Capí t ulo que 
disciplina a Nacionalidde, resultando d i spensável o acréscimo 
contido na proposição . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES20889-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Não considerando o Substitutivo a hipótese de extinção do 
Território de Fernando de Noronha, não há como aco lher a E

menda. 
Pela rejeição. 

ES20890-0 NILSON GIBSON 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 der ivados, requer que ao monopólio destas dê 
t ratamento constitucional que consu lte amplamente o interesse 
nacional, sem, contudo, ferir os limit es razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas at ividades . 

Pela rejeição . 

ES20891-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda v i sa à supressão do inciso I, do art . 21 do Su
bstitutivo do Relator . Consideramos que a redação do t exto 
pode ser aperfeiçoada e que ele não deve ser suprimido. 

Pela rejeição. 

ES20892- 6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O preceito da Emenda é, na verdade, redundante, se cote
jado com disposições idênticas que proclamam a igualdade de 
todos perante a lei e vedam qualquer forma de discri minação . 

Assim, embora a Emenda tenha por objetivo aperfeiçoar o 
texto , por questão de Técnica Legis lati va e para evitar repe 

tições desnecessárias , optamos por suprimir o dispos itivo. 

ES20893-4 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação , considerando que o novo Substitutivo do 
Relator estendeu a autorização de Lei Complementar a todos os 
incisos. 

ES20894-2 CHRISTOVAM CHIARADIA PF L 
********* PARECER ********* 

A Emenda supressiva sob exame, fundamenta-se numa i nter
pretação equivocada do 1o . do artigo 231, do Substitutivo. 
O parágrafo citado, permite que a lei possa atribuir aos Es
tados o poder de concessão para o aproveitamento de poten
ciais de energia elétrica, existentes em seu território. 

Pela rejeição . 

ES20895-1 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, uma vez que o subst itu tivo optou pelo impe
rativo constitucional impossibilitando de uma vez por t odas, 
a adoção de qualquer artifício visando o ingresso no serviço 
público que não seja med iante o cumprimento das condições ex
pressas no dispositivo. 

ES20896-9 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 
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A pretensão do Senhor Constituinte, não obstante deva 
merecer encômios pelo seu caráter social, acaba por esbarrar 
na generalidade, ressaltando-se, ademais, que a proporcionali 
dade em questão, por razões óbvias, há de vincular-se à taxa 
inflacionária . 

De ressaltar - se, ademais, que o conjunto de regras que 
integram o d i spositivo em tela, insitamente já abrigam a medi 
da contida na Emenda . 

Pela prejudic i alidade . 

ES20897-7 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

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

As atribuições da refe r ida 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. 

ES20898-5 CARLOS SANT 1 ANNA 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 disposit ivo, em 
atenção ao acolhimento de outras Emendas, opinamos pela apro
vação da proposição em exame, nos termos do Substitutivo do 
Relator. 

ES20899-3 AÉCIO NEVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade , 
nela se reconhece por igual as características ideais da for
mulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse so
cialmente válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda 
com certeza incorpora ao segundo Substitutivo significativa 
contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo . 

ES20900-1 AÉCIO NEVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda foi . rejeitada porque optou-se por suprimir todo 
o artigo 233. O princípio maior de que o aproveitamento dos 

recursos minerais, hidráulicos e hídricos depende de autoriza 
ção ou concessão da União já está contido no artigo 232 e não 
precisa ser repetido. Por outro Jado, considerou-se que os 

outros dispositivos não são de natureza verdadeiramente cons
titucional , e serão melhor definidas em lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES20901-9 AÉCIO NEVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A indenização por ~anos já é objeto do Código Civil e a 
determinação da forma e valor da participação do proprietário 
do solo , nos resultados da lavra, deve ser objeto de lei or
dinária . 

Pela rejeição. 

ES20902-7 ANTONIO CÂMARA PMDB 
********* PARECER ********* 

A participação do Congresso Nacional é indispensável na 
definição das diretrizes para a po1ítica de setores estraté
gicos da economia nacional, cabendo portanto a inclusão no 
texto de dispositivo que garanta tal participação. 

Pela aprovação . 

ES20903-5 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES20904- 3 TITO COSTA PMDB 
********* PARECER ********* 

A gratuidade do mandato de vereador já foi da tradição no 
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nosso direito municipal. Embora o assunto não fosse tratado 
nas constituições federais , como ocorreu até à Constituição 
de 1946, competia aos Estados-Membros a fixação ou não da re
muneração aos vereadores , e a gratuidade da vereança não era 
generalizada em todo o Pa í s. Foi a partir de 1964, por meio 
de norma drástica, que fo i adotada , uniforme e rigorosamente , 
a gratuidade do mandato de vereador . 

Em verdade, a realidade brasileira atual não comporta o 
exerc í cio honorário da vereança , muito menos que a Constitui
ção crie , a i nda que indiretamente, restrições à remuneração 
dos vereadores. É que é tal a intensidade e a diversidade dos 
encargos desempenhados pelos vereadores , principalmente no 
interior do País, que não se recomenda o acolhimento da emen
da apresentada pelo ilustre constituinte . 

Pela rejeição. 

ES20905-1 GERALDO CAMPOS 
**** ***** PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que óbvias razões 
já foi expurgada. 

ES20906-0 ASDRUBAL BENTES 
******* ** PARECER ********* 

PMDB 

a matéria 

PMDB 

O objetivo do autor é tornar inelegíveis os maiores 
de setenta anos de idade. 

Os exemplos de estadistas de idade avançada que gover 
naram e governam vá r ios países com sabedoria , liderança e fir 
meza, nos levam a opinar contrariamente ao pretendido na emen 
da. 

Pela rejeição . 

ES20907-8 ASDRUBAL BENTES PMDB 
**** ***** PARECER *** ****** 

O Substitutivo da Comissão de Sistematização inclui as 
questões de direito agrário, na forma de lei complementar, na 
competência dos juízes federais (art. 155, XII) . 

Não há como adotar os princípios estabelecidos na emen
da, que é rejeitada. 

ES20908-6 FELIPE MENDES 
**** ** *** PARECER ********* 

Objetiva o ilustre Constituinte alterar o artigo 122, por 
entender vaga e imprecisa a expressão "correntes partidárias" 
utilizada pelo Subst i tutivo. 

A observção é pertinente e, por aperfeiçoar sensivelmente 
o Projeto de Constituição, deve ser acolhida . 

Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES20909-4 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por inadequação. 

ES20910-8 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ** **** *** 

A formulação adotada para o preceito constitucional de 
defesa permanente contra as calamidades públicas atende em 
seu espírito à Emenda apresentada pelo Ilustre Constituinte, 
sendo desnecessária a referência à participação indispensável 
dos Estados, Regiões e Municípios. 

Pela rejeição. 

ES20911-6 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
*** ** **** PARECER ** ****** * 

A redação proposta melhor regula a matéria. 
Pela aprovação da Emenda , na forma do Substitutivo . 

ES20912-4 CHRISTOVAM CHIARADIA 
** ** ***** PARECER ********* 

A Emenda propõe, como obrigatório, o ensino da 
tuição brasileira. 

PFL 

consti-
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A Proposição em exame, conquanto constitua valioso sub
sídio para o processo legislativo , merece ser adequadamente 
considerada quando se tratar da legislação complementar e or
dinária. 

Rejeitada nos termos do Substitutivo. 

ES20913-2 INOCtNCIO OLIVEIRA 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 
dispos i tivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES20914-1 INOCtNCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a disposição é transitó
ria, aplicando-se exclusivamente ao caso citado. 

ES20915-9 INOCtNCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

O sugerido na Emenda está consignado no Substitutivo. 
Pela aprovação. 

ES20916-7 INOCtNCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

O autor da Emenda intenta suprimir do Substitutivo a i
niciativa popular de apresentar projetos de lei e emendar a 
Constituição. Pela rejeição. 

ES20917-5 . INOCtNCIO OLIVEIRA 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 f i nalidades perseguidas pela pro
posição. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES20918-3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES20919-1 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES20920-5 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

O texto do Substitutivo atende à pretensão da Emenda. O 
acréscimo prQposto não é de ser acolhido, visto percutir ma
téria própria de regimento interno. 

Pela aprovação, na forma do Substitutivo . 

ES20921-3 FELIPE MENDES 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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A presente Emenda visa à criação da Justiça Agrária, en
tendimento conf litante com a opinião predominante na Comissão 
de Sistematização. Assim, somos pela rejeição. 

ES209 23-0 FRANCISCO SALES PMDB 
******* ** PARECER ********* 

O autor propõe que os imóve i s rurais insuscet íveis de de
sapropriação sejam classificados como "empresas rurais" e te
nham sua área delimitada. 

Somos de opinião que tais questões são passíveis de le
gislação ordinária. 

Assim , somos pela reje i ção da Emenda. 

ES20924-8 FRANCISCO SALES PMDB 
•******** PARECER ********* 

Esta Emenda p~etende suprimi r o art. 247 e criar um Fun
do de Reforma Agrária formado com 3% das rece i tas da União. 
Em pr i me i ro lugar , julgamos i nd i spensável a manutenção do 
art . 247, que estabelecer a obr i gatoriedade de realização 
prévia de processo adm i nistrat i vo nos atos de desapropriação 
para fins de reforma agrária . 

Quanto à cr iação do FRA, trata-se de matéria financeira . 
A destinação de 3% pode variar em função das prioridades 
anuais das políticas econômica e soc ial, e das disponibil ida
des orçamentárias . Entretanto , através de Substitutivo , esta
mos propondo que o or çamento anual fixará volume total de tí
tulos da divida agrária, assim como montante de recursos em 
moeda para atender ao Programa de Reforma Agrária. 

Nestes termos , somos pela rejeição da Emenda. 

ES20925-6 FRANCISCO SALES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda proposta não aperfeiçoa o texto vi gent e , t anto 
do ponto de vista técnico quanto jur í dico. 

Pela rejeição. 

ES20926-4 RUBEN FIGUEIRÓ PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação parcial. 

ES20927-2 IRAJÁ RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , em resumo , extingue os atuais impostos fede
rais, estaduais e municipais e cria , em seu lugar, i mpostos 
Nacionais (imposto sobre a renda , imposto seletivo sobre o 
uso e/ ou consumo de bens e se rviços, imposto progressivo so
bre a propriedade e imposto sobre importação e exporiação). 
Mantém intacta a competência para instituir taxas e contri
buições de melhoria. A administração do Sistema ficaria a 
cargo de um Conselho Tributário Nacional , com representação 
dos três níveis de Governo. O produto da arrecadação seria 
rateado entre a União , Estados e Municípios, à base de 34% , 
33% e 33% , respectivamente. A distribuição entre os var1os 
Estados e Municípios seria feita em função da população (0 , 6) 
e da relação existente entre o PIB estadual e PIB nacional 
(0 , 4) , com revisão a cada dois anos. O crédito do imposto a 
cada participant e ser i a feito semanalmente. O imposto de ren
da seria progressivo obrigatoriamente e não incidiria sobre 
rendimentos do trabalho inferioras a trinta salários mínimos. 
O imposto seletivo sobre o uso e/ ou consumo de bens e servi
ços seri a seme lhan t e ao a t ual I PI . O imposto sobre aproprie
dade seria aplicado med i ante alíquotas progressivas, com de-
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duções correspondentes à utilização social dos bens. Não ha
veria isenções ou benefícios f iscais de qualquer natureza, 
mas dotações orçamentárias com o mesmo fim . Finalmente, seria 
vedada a emissão de tí t ulos e ações ao portador. 

Trata-se , pois , de uma proposta revolucionária , soc i al
mente ambic i osa. O próprio Autor entendeu que ela seria in
compatível com vários dispositivos do Substitutivo e so l ici
tou expressamente a supressão destes. 

Seus pontos essenciais (discriminação de compet ência e 
d i stribu i ção das receitas) foram objeto de dispositivos ex
pressos no Projeto, dispositivos esses que resultaram de ne
goc iações demoradas e extensas e que , portanto, não podem ser 
alterados sem repercutir fortemente , inclusive entre Governa
~ores e Prefeitos. No momento, tais dispositivos representam 
o ponto ideal de consenso e , assim, sua modificação a partir 
de uma Emenda isolada constituiria verdade i ra temeridade. 

Pela rejeição . 

ES20928-1 RUBEN FIGUEIRÓ PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda se a j usta perfeitamente à sistemática implanta 
da em nosso Substitutivo . 

ES20929-9 

Parecer favorável . 
Pela aprovação . 

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

PMDB 

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 trâns i to nas rodoviárias federais , daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição. 

ES20930-2 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que é assunto, referente à 
Reforma Agrária, é objeto dda legislação ordinária específica 

ES20931-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda deve ser parcialmente aprovada por conter as
pectos que se harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização. Pela aprovação parc i al. 

ES20932-9 NELSON WEDEKIN PMDB 
***** **** PARECER *** ****** 

A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo 
Substitutivo . 

Concluímos pela prejudicialidade . 

ES20933-7 NELSON WEDEKIN PMDB 
******** * PARECER **** ** *** 

Preetende o autor da emenda instituir previdência priva
da em caráter complementar à Previdência Social. 

A nosso ver, desnecessário se faz incluir tal dispositi
vo no texto constitucional, eis que é caso típico de lei or
dinária . 

Pela rejeição . 

ES20934-5 NELSON WEDEKIN 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 nacional sem contudo ir além dos limites 
razoáveis no que tange à determinação dos sujeitos e do obje
to dessas ati vi dades. 

Pela reje i ção. 
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ES20935-3 NELSON WEDEKIN 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES20936- 1 NELSON WEDEKIN 
********* PARECER ********* 

já 

PÁG: 0020 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

PMDB 

f oi 

PMDB 

Segundo os princípios por nós adotados no Substitu t ivo , é 
livre o exercício do d i re ito de greve, dentro dos seguintes 
parâmetros: os trabalhadores terão a prerrogat i va de decidir 
sobre a oportunidade do movimento e o âmb i to de interesses a 
defender por meio dele, enquanto que as entidades sindicais 
deverão adotar as medidas que assegurem a continuidade das 
atividades essenciais à comunidade. 

Os abusos sujeitam seus responsáve i s às penas da lei. 
Somos pela aprovação , nos termos do Substitutivo . 

ES20937-0 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relatar i a, levando em conta a i nda 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 in teiro 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 . 

ES20938- 8 NE LSON WEDEKIN 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do 
Substitutivo. 

Pela aprovação. 

ES20939-6 NELSON WEDEKIN 
********* PARECER ********* 

PMDB 

nosso 

PMDB 

A jormada de trabalho de 40 horas semanais , como consta 
do Projeto , de 44 ou 48 horas, como proposto em numerosíssi
mas Emendas, teve, de certo modo, um referencial comum. A 
maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Temáticas, 
seja pelas suas justificações , seja pela forma de apresenta

ção dos textos, sempre demonstrou ser a matéria mais adequada 
à legislação ordinária . 

De fato, a jornada de trabalho deve refletir uma situa
ção conjuntural que só a lei pode atender. Quarenta horas não 
conviria a um determinado momento da vida econômica do País, 
mas, pelo desenvolvimento tecnológico, por motivos de inte

resse público ou até por comprovadas razões de ordem psicoso
cial , podem vir a ser a solução ideal. Ressalte-se , por opor 
tuno, que mesmo no regime atual de 48 horas semanais, várias 
categorias, em decorrência de lei específica ou por força de 
conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cumprem jor 
nadas 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
l ho, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida . 

Assim, considerando que o Congresso Nacional , sempre sen 
sível às reinvindicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do País, poderá, com maior flexibilidade, discipli 
nar essa controversa questão , optamos por manter apenas, a li 
mitação da duração diária do trabalho em 8 horas, no máximo. 
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Examinando-se a questão com a profund i dade que merece , 
a Relataria , levando em conta a i nda as recomendações de sua 
assessoria e a opin i ão majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os i nteresses social , econômico e po
lítico, a serem i nscritos na nova Carta. Pela r ejeição, na 
forma do Substitutivo. 

ES20941-8 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção, considerando que o mesmo assunto proposto 
com mais amplitude, foi objeto de aprovação por outra Emenda. 

ES20942-6 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES20943- 4 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando qque a proposta está em opo
sição a consensos anteriores. 

ES20944-2 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A defin ição de setores a serem favorecidos com proteção 
temporária não constitui matéria constitucional . O rol desses 
setores varia ao longo do tempo, e por isso a definição dos 
mesmos deve ser objeto de legislação ordinária . 

Pela rejeição. 

ES20945-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
***** *** * PARECER ********* 

Pretende o autor permitir aos ma iores 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, apesa r 
da modern i zação dos me ios de comunicação e dos recursos da in 
formação. 

Pela rejeição . 

ES20946-9 NELSON WEDEKIN PMDB 
*** **** ** PARECER ** ******* 

Examinando-se a questão com a profund i dade que merece, 
a Relataria , levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessor i a e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão de t idos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda nâo se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
pr ópr ios que contemplam os in t eresses social , econômico e po
lí t i co, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Subst i tutivo . 

ES20947-7 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Cuida a proposta de alterar a redação do parágrafo 40 do 
artigo 6o. o direito à i nformação e o conhecimento do fim a 
que esta se dest i na é assegurado ao indivíduo naquilo que a 
ele diga respeito . Trat a-se de preceito novo, que requer 
cuidado extremo na redação , para que não sej am dist orc i dos os 
objetivos que o inspiram. 
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Pela rejeição . 

ES20948-5 NELSON WEDEK I N 
***** **** PARECER ********* 

PÁG: 0022 
16/ 10/ B7 
15:52:30 

PMDB 

PMDB 

Pr opõe o autor que se modifique o 2. do art . 291, no 
sen ti do de que não se permita a censura , considerando que t o
das as manifestações estão suje i tas à le i s de proteção da so
ciedade. 

Concorda o Relator com a argumentação apresentada . Ao a
dotar , no entanto, redação diversa para o tema, obriga-se ele 
a propor a rejeição da presente Emenda. 

ES20949-3 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria já se e ncontra suficientemente atendida pelo 
Substitutivo. Concluímos pela prejudic i alidade da Emenda. 

ES20950-7 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda exclu i as i lhas ocean1cas e costeiras que abr i 
gam sede de municípios , do conjunto de bens púb l icos que não 
podem ser adquiridos por usucapião. 

Entretanto , já que a matéria constante do 2o. do Art . 
237 se encontra regulada nas disposições gerais sobre os bens 
públicos, recomenda-se a supressão integral do parágrafo em 
questão. 

Pela rejeição. 

ES20951-5 NELSON WEDEKIN PMDB 
*~******* PARECER ********* 

A redação dada ao Substitutivo atende , de forma ampla, 
aos fins perseguidos pela Emenda, que está, assim, em parte 
acolhida. 

Pela aprovação parcial. 

ES20952-3 NELSON WEDEKIN 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 Subst i tutivo 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 . 

ES20953-1 NELSON WEDEK I N PMDB 
****** ** * PARECER **** *** ** 

O art . 113 do Substitutivo trata do mandato do Presiden
te da República . A alteração preconizada pela Emenda, conquan 
to devidamente justificada, constituiu matéria polêmica, ob
jeto de estudos e definida adequadamente, de acordo com a o
pinião majoritária dos membros da Com i ssão de Sistematização. 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES20954-0 NELSON WEDEKIN PMDB 
***** **** PARECER ****** ** * 

O discip l inamento das atividades do capital estrangeiro , 
sem dúvida alguma , deverá conter dispositivos que digam res
pei t o à remessa de lucros, do seu reinvestimento e repatria
menta, bem assim sobre outros aspectos da matéria. 

Pela rejeição . 

ES20955-8 NELSON WEDEKIN PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A estabilidade, entendida como a garanti~ de permanência 
no emprego e , portanto , como contraposição ao livre arbítrio 
do empregador de eespedir o empregado , tornou - se , artific io

samente, uma momentosa e controversa questão , porquanto, seg-
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mentos expressivos das categorias envolvidas têm se man i fes
tado, reiteradamente , por uma solução harmoniosa do problema. 

Na verdade , o que quer o empregado é ver limitado aquele 
a r bí trio e , como se propala enganadamente, te r a garan t ia i r 

res trit a de permanecer no emprego contra a vontade do emprega 
dor. Consciente de que é parte vi tal e inalienável da própr i a 
atividade empresarial , sabe que não pode ser tratado como 

uma simples peça, u instrumento ou máquina que, após usada, é 
jogada fora como i nse rvível. 

De sua parte , não i nt eressa ao empregador inspirar des
sassossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fa 
tores comprovados da baixa produtividade. A prática, a experi 
ência , o conhecimento técnico, a identificação do empregado 
com os objetivos maiores da empresa, sign i ficam para ela um 
patrimônio insubstituível. Invest e o empresário em recursos 
humanos, buscando habilitar e aprimorar a quali f icação pro
f i ssional de seus empregados . Por tudo isso , é elementar que 
seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
-obra , fato r absolutamente nega t ivo para os resultados do em
preend i mento . 

Posta a questão nestes te r mos, não há porque se trazer 
para a relação empregatíc i a, fundada na bilateralidade do con 
trato, uma condição un i pessoal , paternalista e impositiva , 
que, ao longo do tempo , sempre foi causa de tormentosas deman 
das jud i ciais. 

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que , em todas 
as fases da elaboração deste Projeto foram apresen t adas , esta 
mos oferecendo fórmula concil i atória que reflete a tendência 
majoritária dessas propostas, ace i ta por lideranças de catego 
rias econômicas e profissionais que, diuturnamente, vêm se ma 
nifestando por todos os meios de comunicação : é a vedação da 
despedida imotivada ou sem justa causa, nos termos da lei . 

Pela rejeição . 

ES20956-6 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES20957- 4 NELSON WEDEKIN 
****** *** PARECER ** *** ** ** 

A matéria constante da proposta, não obstante 
intrínseco , é de natureza i nfraconstitucional e, 
não pode ser acolhida no Subst i tutivo . 

Pela rejeição. 

ES20958-2 NELSON WEDEKIN 
********* PARECER ****** *** 

PMDB 

seu mérito 
portanto, 

PMDB 

O dispositivo que trata da jornada de trabalho, estabe
lece duração diária do trabalho não superior a 8 (oito) ho
ras " . Na verdade, a contribuição define os princípios que se 
constituirão em normas , à ser regulamentada pela legislação 
ordinária . 

De fato, esse instituto deve refletir uma situação con
juntural que só a Lei pode atender . 

Ressalte-se, por oportuno, que mesmo no regime atual de 
48 horas semanais , várias categorias em decorrência de Lei es 
pecífica ou por força de conquistas em acordos ou convenções 
coletivas, já cumprem jornadas reduzidas. 

Assim considerando que Congresso Nacional , sempre sensí
vel às reinvindicações dos trabalhadores e consciente das rea 
lidades do País, poderá , com maior flexibilidade, di sciplinar 
essa controversa questão , optamos por manter apenas , a limi

tação da duração diária do trabalho em 8 horas , no máximo . 

ES20959-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda propõe a explicitação da competência prefe 
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rencial da união na organização de seu sistema de 
A Proposição em exame, conquanto const i tua 

subsídio para o processo legislati vo , merece ser 
mente considerada quando se t r at a r ~a l egislação 
tar e ordinária. 

Pe la rejeição nos termos do Subs ti tutivo. 

ES20960- 4 NELSO N WEDEKIN 
********* PARECER ********* 

PMDB 

ensino . 
valioso 
adequada 

complemen-

PMDB 

Segundo a tradição histórica , a autonom i a é um atributo 
das universidades e não das instituições i soladas . 

Pela rejeição. 

ES20961 - 2 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A latitude dos elementos que compõem o universo das a t i 
vidades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos , gases 
raros, gás natu ral , e a seus derivados, bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados, requer que ao monopó l io des t as dê 
t ratamento const itucional que consulte amplamente o interesse 
nacional , sem , contudo, ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades . 

Pela rejeição. 

ES20962-1 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 impresc i ndível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES20963-9 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Pe la sua crescent e i mportânc i a na economia do País as 
microempresas e as empresas de pequeno porte deverão merecer 
tratamento diferenciado, ficando todos os aspectos particula
res para serem def inidos em lei espec i al. 

Pela rejeição. 

ES20964-7 NELSON WEDEKIN PMDB 
** *** ** ** PARECER ******** * 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos, gases 
raros, gás natural , e a seus der i vados , bem como a m1ner1os 
nucleares e seus der i vados, requer que ao monopólio destas dê 
tratamento const i tucional que consulte amplamente o interesse 
nacional , sem, contudo, ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades. 

Pela rejeição. 

ES20965-5 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Inten t a-se com a presente emenda assegurar à do.na de 
casa os benefícios da seguridade social, inclusive o da 
aposentadoria. 

Trata-se de medida procedente e que retrata antiga 
reivindicação das donas de casa . 

Pela aprovação. 

ES20966-3 NELSON WEDEKIN 
********* PARECER **** ***** 

Pela rejeição, por não se adequar à cat egoria 
const i tuciona 1. 

ES20967-1 NELSON WEDEKIN 
** ******* PARECER ******** * 

PMDB 

de norma 

PMDB 

Os aditamentos ao artigo 254 propostos nesta Emenda tra
tam de ma t érias que devem ser obje t o de legislação ordinári a. 

Assim , somos pela rejeição . 
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PMDB 

PMDB 

A Emenda propõe que a lei complementar di sponha, no prazo 
de um ano a partir da promulgação da Constituição, sobre as 
condições para o registro das associações profissionais ou 
sindicais perante o Poder Público e para a sua representação 
nas convenções coletivas . 

O artigo 9o . do Substit ut i vo já prevê que a lei def i nirá 
tais condições. Não há porque repetir a norma nas Disposições 
Transitórias lançando a atribui ção à lei complementar . 

Somos pela rejeição. 

ES20969-8 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a op i nião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os in t eresses social, econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo. 

ES20970- 1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ****** *** 

Pela rejeição, considerando que a modificação proposta 
encerra assunto que pode ser resolvido com lei ordinária . 

ES20971 - 0 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Item 6 do Artigo 255 cvja 
redação é idêntica à do Artigo 256. 

Nos termos do 2. Substitut i vo , a alteração proposta ]a 
não se faz necessária de vez que o Artigo 256 foi suprimido . 

Pe l a rejeição . 

ES20972-8 DAVI ALVES SILVA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em v i sta que pela solução adotada pe
lo Substitutivo a matéria depende de aprovação das Assembléi
as Legislativas, das populações diretamente interessadas, 
através de plesbicito , e do Congresso Nacional . 

ES20973-6 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda sugere a supressão do Art. 304 . Optamos pela 
rejeição da proposta do nobre Constituinte por entendermos 
ser de fundamental importância a manutenção de dispositivo 
const i tucional que represente uma efetiva garantia da defesa 
dos direitos das popu l ações indígenas. 

Pela rejeição. 

ES20974-4 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda sugere modificação na redação do 1o . do Art . 
302. A sugestão não foi acatada por entendermos que a redação 
origina l 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. 

ES20975-2 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Entende Relator haver acatado a presente Emenda, no s eu 
mérito , ao adotar redação genérica, onde remete à Lei a regu-
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Optou , também, por discipl i nar, nas Disposições Trans i tó
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. 

ES20976-1 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda propõe substitutivos aos parágrafos 
10., 2o. e 3o. do art. 291. 

Ao buscar a concisão e o consenso na redação do presente 
cap ít ulo obriga-se o Relator a propor a rejeição da presente 
emenda. 

------------------------------------------------------A------------------------
ES20977-9 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que está em d_esacordo com 
o novo substitutivo do Relator . 

ES20978-7 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a acrescentar , ao art. 300, a ex1gencia de período 
de licença de trabalho para o adotante. 

Pela rejeição. 

ES20979-5 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* o 

Pela rejeição, tendo em vista que o assunto dis respeito 
ao Sistema Tr ibutário e não aos Direitos Individua i s. No 
Substitutivo do Relator, a matéria proposta já consta parci
almente do capítulo do Sistema Tributário Nacional . 

ES20980-9 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a filosofia que rege a 
sistemática tributária do Substitutivo repele vinculação de 
despesas à receita. 

ES20981-7 PAES DE ANDRADE 
********* PARECER ********* 

Condições de perda do vínculo empregatício com a 
dência social e valor de proventos. 

Trata-~e de matéria típica de lei ordinária. 

ES20982-5 PAES DE ANDRADE 
********* PARECER ********* 

PMDB 

previ-

PMDB 

O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de 
recursos de impostos como meio de assegurar recursos 
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do 
ensino . 

Pela aprovação parcial. 

ES20983-3 PAES DE ANDRADE 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. 

ES20984-1 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda traz em seu bojo matéria de grande al
cançe social e é saneadora de uma grande injustiça praticada 
contra o trabalhador. Não raras vezes , este fica abandonado a 
sorte por cumprir ainda o prazo de carência para ter direito 
aos benefícios previdenciários . Entretanto , o dispositivo que 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES20984-1 PAES DE ANDRADE 

PÁG: 0027 
16/10/87 
15:52:30 

PMDB 

o autor quer inserir no Capítulo da Ordem Social está mais a
feto a outro , o da Seguridade Social . 

ES20985-0 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição . 

ES20986-8 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a aprovação da supressão in
tegral do capítulo VI do projeto de constituição. 

ES20987-6 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pela rejeição, considerando que o Substitutivo do Relator 
já assegura o direito à aposentador i a aos servidores que, à 
data da promulgação do texto constitucional tiverem preenchi
do as condições exigidas pela Constituição anterior. Quanto 
à revisão de aposentadoria já consumadas, não cabe previsão 
constitucional a respeito. 

ES20988-4 WALDECK ORNÉLAS PFL 
******* ** PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do Subst i tutivo. 

ES20989-2 WALDECK ORNÉLAS PFL 
*** ****** PARECER ********* 

Pela rejeição, por se trata~ a propos i tura de uma ação go
vernamental que poderá ser alcançada por meio de uma decisão 
política de Governo , não cabendo pois e l evá-la à categoria da 
norma constitucional. 

ES20990-6 WALDECK ORNÉLAS PFL 
*** **** ** PARECER ******* ** 

Pela rejeição. Cabe à constituição federal estabelecer so
mente o princípio geral que norteia a matéria. Por outro la
do, o substitutivo já contempla a intenção da propositura não 
sendo necessário mandamento constitucional que preveja a hi
pótese, que deve ser disciplinada no âmbito da legis l ação or
dinária. 

ES20991-4 WALDECK ORNÉLAS PFL 
******** * PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista ser ind i spensável a exp l ici
tação das competências dos níveis de Governo, todas elas de 
primordial importância à Nação Brasileira e à sua população. 

ES20992-2 WALDECK ORNÉLAS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PFL 

A Emenda propõe a substi t uição da expressão "urbaníst i co" por 
"urbano" na redação do Ar t . 34, item I . 
Ao contrário do proposto, a expressão correta da competência 
legislativa da União e dos Estados para a_Cidade deve refe
rir-se ao direito urbanístico. 

ES20993-1 WALDECK ORNÉLAS PFL 
** ******* PARECER ******** * 

Pela aprovação, tal como propõe o Ilustre Constituinte. 

ES20994-9 WALDECK ORNÉLAS PFL 
*** ****** PARECER ******* ** 

Pe l a aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES20Q95-7 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER ** ******* 

Pela aprovação, por cons iderar o acréscimo desnecessário. 
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As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
t ência de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspect os 
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 f i nalidades perseguidas pela pro
pos ição . 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES20997 - 3 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do 
item I do art . 213 do a t ual 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 
cons i derada parcialmente aprovada, já que a idéia da 
proposição estará cont ida na nova r edação dada àquele 
dispos i tivo . 

Pela aprovação parc i al. 

ES20998-1 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a .supressão do Art. 238, arguindo que seu 
conteúdo é objeto de capítulo específico (Capítulo IV , Título 
IV) . 
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES20999-0 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER ** *** *** * 

Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo 
Substitutivo atende melhor à disciplina da matéria. De outra 
parte, a delegação de competência ou celebração de convênios 
entre as entidades federativas são atividades típicas da Ad
mi ni stração que podem ser realizadas pelas partes independen
temen t e de previsão constitucional. 

ES21000-9 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* 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 plausíve i s para a manutenção do disposi
tivo em tela no texto constitucional em elaboração , ainda mais 
quando se deve proceder a estudos prév i os relativos à red i v i 
são territorial do País , tendo em vista o in t eresse públ i co 
da medida . 

Somos, portanto, pela aprovação da emenda. 

ES21001-7 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER *** ** **** 

Somos pela aprovação da Emenda, uma vez que a previsão 
de desmembramento territorial e de criação de Com i ssão para 
esse fim, na realidade , pode ser objeto de legislação infra
constitucional. 

Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas so
mente devem ser cogitadas formalmente, após estudos criterio
sos acerca das conveniências sociais, interesse público e 
viabilização financeira . 

Pela aprovação da proposição . 

ES21002-5 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constitu i nte pretende constituir , no 
item I do único do art . 23 , das disposições Transitórias, a 
expressão "prioritários " por "de interesse nacional". 

O Texto do Substitutivo tem por finalidade resguardar 
as prioridades do Plano Plurianual de Investimentos . 
Compart il hamos do ponto de v ist a do em i nente Au t or da Emenda 
quanoo afirma que em princípio todos os proj etos incluídos no 
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ES21002-5 WALDECK ORN~LAS 

plano são prioritários, entretanto, entendemos 
do substitutivo expressa o objetivo, de forma 
efeitos pretendidos pela emenda. 

Pela re j e i ção 

ES21003-3 WALDECK ORN~LAS 
********* PARECER **** ** *** 

PFL 

que o Texto 
implícita, os 

PFL 

A Emenda do eminente Constituinte objetiva integrar nos 
Orçamentos da União todos os Fundos existentes quando da pro
mulgação da Constituição . 

O texto do Substitut ivo prevê que aqueies fundos que não 
forem ratificados no prazo de 02 anos, serão extintos. Tal 
medida tem por objetivo a aprec i ação pelo Congresso da manu -
tenção ou não desses Fundos , dando caráter legal àqueles que 
forem ratificados. A nova Carta prevê que só mediante Lei po
derão ser criados novos Fundos . 

Pela rejeição . 

ES21004-1 WALDECK ORN~LAS PFL 
******** * PARECER ****** *** 

Pela aprovação , na forma do Substitutivo. 

ES21005-0 WALDECK ORN~LAS PFL 
********* PARECER **** ** *** 

O art . 50 preceitua que os atuais Deputados Federais e Es
taduais, que foram eleitos Vice-Prefeitos, se convocados a 
exercer as funções de Chefe do Executivo Municipal , não per
derão o mandato parlamentar . 

O ilustre autor da emenda considera um casuísmo o texto do 
referido artigo, com a finalidade de beneficiar os vice-pre
feitos de São Paulo e Belo Horizonte, conflitando ainda, esse 
dispositivo, com a proibição contida no art. 85, item V. 

Pelo não acolhimento . 

ES21006-8 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda do nobre Constituinte altera a redação do arti
go 57, das Disposições Transitórias. 

O refer ido artigo será suprimido, em virtude de aprova -
ção de emenda que vincula receita para a educação , no capítu
lo III , da Educação e Cultura . 

Pela prejudicialidade . 

ES21007-6 WALDECK ORN~LAS PFL 
*** ****** PARECER ******** * 

Pela r.ejeição, considenrando que a matéria vem obtendo o 
consenso dos anteprojetos anteriores . 

ES21008-4 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER ******* ** 

Propõe , o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 66 
das Disposições Transitórias, que prevê, nos 12 meses seguin
tes ao da promulgação da nova Constituição, a reavaliação de 
t odos os incentivos fiscais de natureza setorial em vigor , 
para confirmá-los expressamente por lei. 

Trata-se de preceptivo de altíssima relevância, e que 
deve ser mantido, até porque o artigo 206 consagra o princí
pio da avaliação de disposição legal que conceda insenção ou 
outro benefício fiscal , ressalvados os concedidos por prazo 
certo e sob condição. 

Pela rejeição . 

ES21009-2 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda objetiva alterar o tratamento tributário que o 
Projeto deu aos minerais e sugere a introdução de dispositivo 
no sentido de que "Lei Complementar, de iniciativa do Poder 
Execut i vo da União, poderá estabelecer regime tributário 
especial para os minerais do Pa í s", suj e i t ando tais pr odutos, 
portanto , a imposto único . 
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Alega, como justificativa, que a sistemática de 
tribu t ação criada pelo Projeto "provocará inev it avelmente o 
r e tor no - e o recrudescimento - dos problemas i neren t es à 
impos1çao individua l izada" da ext ração , cir culação, 
distr i buição , consumo a exportação de minera i s do País , 
problemas esses que conduz iram à ins t itu i ção do i mposto 
ún i co , no passado. 

A nosso ver, não se justif i ca o receio do Autor , pois 
que o contexto é ou t ro: não existe, hoje , o Imposto de Vendas 
e Consignações em cascata, mas sim o ICM sobre o valor agre
gado . Al ém disso, o próprio Projeto tomou providências para 
evitar as distorções ma i s prováveis, delegando ao Senado Fe
deral o poder de fixar as alíquotas do ICMS sobre minera i s, 
inclusive nas operações internas. 

Não obstante , estamos incluindo norma no sentido de que 
os minerais fiquem sujeitos tão somente ao ICMS - o que de 
certo modo corresponde ao objetivo da Emenda . 

Pela aprovação parcial. 

ES21010-6 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação da Emenda , uma vez que a previsão 
de desmembramento territor i al e de c ri ação de Com i ssão para 
esse f i m, na realidade, pode ser objeto de leg i slação i nfra
constitucional. 

Por outro lado , deve-se salientar que tais medidas so
mente devem ser cog i tadas f ormalmente, após estudos cr i terio
sos acerca das conveniências sociais , interesse público e 
viabilização financeira . 

Pela aprovação da proposição. 

ES2 1011 - 4 CHICO HUMBERTO PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a so l ução adotada pelo novo 
Substitutivo do Relator. 

ES21012-2 CHICO HUMBERTO PDT 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integ r ante da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
l igadas 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. 

ES21013 - 1 CHICO HUMBERTO PDT 
** ******* PARECER ****** ** * 

Pela rejeição. A supressão restringe, malgrado louvável 
intenção do proponente, a participação das assembléias Legis
lativas dos respectivos estados afetados . Por outro lado, o 
Projeto de Constituição adota no dispositivo critérios adi
c i onais de consulta democ r ática à população interessada , as
segurando desta forma o respeito à soberania objeto da pre
sente emenda. 

ES21014- 9 GEOVANI BORGES PFL 
*** ****** PARECER *** ** **** 

O Substitutivo expressa , de forma cristalina, opção pelo 
sistema parlamentarista de governo. Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do apor t e de diferentes proposições, não 
há como se acolher a que vislumbra finalidade diametralmente 
oposta , à por fim consignada. Pela rejeição, na forma do 
Substitutivo . 

ES21015-7 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ** ***** ** 

Pela rejeição, considerando- se que os territórios são entes 
adm in i s trativos aos qua is não se confe ri u expressão po lí tica 
para transformarem-se em estados. Enquanto subsistirem como 
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órgãos integrantes da União , não nos parece possível que pos
sam desempe nhar o papel proposto pelo Ilustre Consti t uinte. 

ES21016-5 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção . A imunidade e a inviolabilidade são ga
rantias do mandato parlamentar. Ex i s t em não como priv i légios 
aos Senadore, Deputados e Vereadores, mas sim como me ios de 
assegurar o bom e l i vre desempenho da representação popular, 
pois é contra os possíveis abusos do Poder Executivo que es
sas garantias procuram proteger o parlamentar . Nesse sentido, 
a matéria está adequadamente consignada no texto do substitu
tivo . 

ES21017-3 GEOVANI BORGES PFL 
** *** **** PARECER *** ****** 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES21018-1 GEOVAN I BORGES 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 . 

ES21019-0 GEOVANI BORGES PFL 
***** *** * PARECER ***** *** * 

Pela rejeição. A multiplicação dos critérios para a de
terminação do número de vereadores deve manter - se dentro dos 
parâmetros que orientam o sufrágio universa l. Desse modo, 
prevalece a proporciona l idade primeira do eleitorado. 

ES21020-3 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa, de forma cristalina, opção pelo 
sistema parlamentarista de governo . Conquanto os dispositivos 
pert i nentes resu l tem do aporte de diferen t es proposições, não 
há como se acolher a que vislumbra finalidade diametralmente 
oposta , à por fim consignada . Pela rejeição, na forma do 
Substitutivo. 

ES21021-1 GEOVANI BORGES PFL 
****** *** PARECER ********* 

O Substitutivo expressa , de forma cristalina, opção pelo 
sistema parlamentaris t a de governo. Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do apor t e de diferentes proposições , não 
há como se acolher a que v i slumbra finalidade di ametralmente 
oposta , à por fim consignada. Pela rejeição , na forma do 
Substitutivo. 

ES21022-0 GEOVANI BORGES PFL 
***** **** PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predom i nante na 
Comissão de Si stematização. 

Pela rejeição. 

ES21023-8 GEOVANI BORGES 
********* PARECER *** ****** 

A proposta colide com o entend i mento até agora 
pela ma ioria dos membros da Comissão , sobre o tema. 

Pela rejeição. 

ES21024-6 GEOVANI BORGES 
******** * PARECER ****** *** 

PFL 

adotado 

PFL 

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 d i amet ralme nt e 
oposta, à por fim consignada. Pela rejeição, na forma do 
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Substitutivo. 

ES21025-4 GEOVANI BORGES PFL 
********* 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. 

ES21026-2 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em questão visa a alterar a redação do art. 6o.do 
Título X, o qual trata da criação de novos Estados. 

Tendo em vista a supressão do referido dispositivo no Su
bstitutivo que vamos oferecer, em razão do acolhimento de 
Emenda para esse fim, concluímos pela prejudicialidade da 
presente preposição. 

ES21027- 1 GEOVANI BORGES 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. 

ES21028-9 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa nítida opção pelo parlamentaris
mo. Pela rejeição . 

ES21029-7 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa nítida opção pelo parlamentaris
mo. Pela rejeição. 

E$21030-1 GEOVAN I BORGES 
********* PARECER ********* 

Após acurado exame da presente emenda 
pese aos elevados propósitos do ilustre 
rejeição, nos termos do Substitutivo. 

PFL 

substitutiva, em que 
autor , somos pela 

ES21031-9 JOSÉ TINOCO PFL 
********* PARECER *•******* 

A emenda é modificativa da redação do •caput• do Art.261 
e do 2o . do mesmo. 

Propõe que cabe ao Estado a proteção da saúde e não que 
a mesma seja um dever daquele, pois a saúde é resultante de 
fatores naturais. 

Apesar de bastante pertinente a sugestão da emenda, o 
Relator , após longos debates com as diferentes correntes de 
opinião sobre o assunto, resolveu manter a redação anterior. 

Pela rejeição . 

ES21032- 7 JOSÉ TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

A garantia de •pref erência e tratamento especial às en-
tidades filantrópicas• leva em consideração seu papel no 
País, em luta par-a-par com o serviço público em prol da saú
de do povo brasileiro, e suas peculiares condições de funcio
namento, tendo em vista a carência de recursos no setor. Pode 
ser encarada como um dado de coerência com o Art. 225 que as
segura •acesso igualitário às ações e serviços de 
saúde . Como Páis democrático , o Brasil coloca o bem-estar so
cial (A saúde é um estado de completo bem-estar físico e so
cial, segundo define a Organização Mundial de Saúde) e a pro
moção humana como objetivos fundamentais a serem alcançados . 
Pela rejeição. 
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ES21033-5 JOS~ TINOCO 
**** ***** PARECER ********* 

Acolhida a supressão proposta. Pe l a aprovação . 

ES21034-3 MAURÍLIO FERREIRA LI MA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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A Emenda acrescenta ao texto do Substitutivo do Relator , 
disposição nor mativa, visando ao seu aperfeiçoamento. 

Porém, não reflet i ndo o consenso havido na Comissão de 
Sistematização , a Emenda deve ser rejeitada. 

ES21035-1 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

O nobre Constituinte pretende modificar o art . 213 , 
i tens I, letra "a", e II, a fi m de que também os Territórios 
Federais auf i ram recursos - em i gualdade de cond ições com os 
Estados e o Distr i to Federal - das transferências, f eitas 
pela União, do produto da arrecadação de impos t os. 

O Rel ator , à vista dos argumentos expendidos , convenceu
se da just eza e da necessidade de se preservar essa tradicio
na l equ i paração no Fundo de Participação dos Estados , do Dis 
tr i to Federal e dos Terr i tórios. 

Pe l a aprovação parc i al. 

ES21036-0 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

Busca a emenda i ncluir os territórios na Vedação contida 
no artigo 215. 

Não estando os ter r itórios inclu í dos na participação não 
devem ser incluídos na Vedação do artigo 215 do substitutivo. 

Pela prejudicialidade . 

ES21037-8 GEOVANI BORGES PFL 
*******~* PARECER ********* 

Em consequência de haver proposto em outra emenda o sis
tema presidencialista de governo, o nobre Constituinte pre
tende , agora , acrescen t ar outros dispositivos que complemen
tam aquela emenda. 

Uma vez que resolvemos mante r o texto do substitutivo e , 
consequentemente , o parlamentarismo , somos pela rejeição. 

ES21038- 6 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ******** * 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inex i s
tência de unidade de opin i ão sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais: o do sistema mi sto e o do número máximo de De
putados por Estado. Nessas e em outras circunstânc i as procu
ramos atender, em parte, às f i nalidades perseguidas pela pro
posição . 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES21039-4 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

A modi f icação proposta pela emenda é desnecessária , vis
to que a administração dos Territórios Federais é subordina
da diretamente à União. 

Pela rejeição. 

ES21040-8 GEOVAN I BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

Pela re j eição, por apresentar o Distrito Federal caracte
ríst i cas dist i ntas dos demais Estados . Além disso, é aconse
lhável por inúmeras razões,que os mandatos dos governantes do 
Distr i to Federal coincida com o mandato do Presidente da Re
públi ca, para que as decisões não sofram solução de continui
dade . 

ES 2104 1- 6 GEOVANI BORGES PF L 
********* PARECER ********* 
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Em relação ao Projeto , o Substitutivo de fato aumentou o 
período de funcionamento do Congresso , assim atendendo à 
corrente que vem preconizando o estabelecimento do recesso ao 
estritamente necessário , sobretudo em face dos novos encargos 
i nstituídos pela Carta em elaboração. 

pe la prejud icial i dade. 

ES 2 1042-4 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* . 

O Substitut i vo mantém dispositivo constante do Projeto , 
em face de majori t ariamente apoiado desde os trabalhos das 
Subcomissões e da Comissão Temática. 

Pela prej udicial i dade . 

ES21043-2 GEOVANI BORGES 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 Constitu i ntes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quan t o 
amplos , chega à conclusão de que as fina l idades perseguidas 
pel a Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Subs titutivo , em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social , econômico e po
l í t i co , a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo . 

ES21044-1 GEOVANI BORGES PFL 
** ** ***** PARECER ******* ** 

Deve prevalecer a redação do dispositivo. Não é justo que 
o servidor afastado de seu cargo, emprego ou função, por 
quaisquer razões, concorra em condições de igualdade com 
aquel e que se encontra no efet i vo exercício de suas funções. 

Sornas, po i s , pela rejeição da emenda. 

ES21045-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECE R ********* 

O conteúdo da Emenda , de certa forma acha-se acolhido no 
novo Substitutivo apresentado por este Relator. 

A proposição deve ser considerada aprovada na forma do 
Substitutivo em questão. 

ES21046-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda preconiza a supressão de preceito fundamental, 
exatamente onde são estabelecidos os critérios pelos quais se 
fará a aferição do merecimento, para efeito de promoção . 

A redação adotada , ademais, não contém a apontada ambi
guidade, eis que estão bem delineados os dois critérios que 
irão nortear a mencionada aferição : 1) a presteza e segurança 
no exercício da jurisdição e 2) a frequência e aproveitamento 
em cursos de formação e aperfeiçoamento de magistrados. 

Pe l a rejeição . 

ES21047-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece , 
a Relataria , levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
própr ios que contemplam os interesses soc ial , econômico e po
l í tico , a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo . 

ES21048 - 3 NILSON GIBSON PMDB 
*** *** *** PARECER ********* 

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência 
no emprego e , portanto, como con trapos ição ao liv r e ar bítri o 
do empregador de desoedir o empregado, tornou-se , artifício-
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samente, uma momentosa e controversa questão, porquanto, seg
mentos expressivos das categorias envolvidas têm se manifes
tado , reiteradamente, por uma solução harmoniosa do problema . 

Na verdade, o que quer o empregado é ver limitado aquele 
arbítrio e, como se propala enganadamente, ter a garantia ir 

restrita de permanecer no emprego contra a vontade do emprega 
dor . Consciente de que é parte vital e inalienável da própria 
atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado como 

uma simples peça, u instrumento ou máquina que, após usada, é 
jogada fora como inservível. 

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar des
sassossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são fa 
tores comprovados da baixa produtividade . A prática, a experi 
ência , o conhecimento técnico, a identificação do empregado 
com os objetivos maiores da empresa, significam para ela um 
patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recursos 
humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação pro
fissional 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 con 
trato, uma condição unipessoal, paternalista e impositiva, 
que, ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas deman 
das judiciais. 

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas 
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, esta 
mos oferecendo fórmula conciliatória que reflete a tendência 
majoritária dessas propostas, aceita por lideranças de catego 
rias econômicas e profissionais que, diuturnamente, vêm se ma 
nifestando por todos os meios de comunicação: é a vedação da 
despedida imotivada ou sem justa causa, nos termos da lei. 

Pela rejeição. 

ES21049-1 MUSSA DEMES 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. 

ES21050-5 MUSSA DEMES PFL 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda estabelecer o que se denomina princípio 
da igualdade processual entre fisco e contribuinte. 

Trata-se de matéria que merece ser acolhida, porquanto 
aprimora o Substitutivo na parte relativa às garantias do 
contribuinte . 

Pela aprovação. 

ES21051-3 MUSSA DEMES PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando tratar-se de novo casuísmo, 
desnecessário de inclusão na Carta Magna. 

ES21052-1 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda alterar a redação do art. 183 do Subs
titutivo, no sentido de conferir ao Conselho de Ministros a 
audiência prévia para a solicitação ao Congresso da decreta
ção do Estado de Sítio. 

Parece-nos que a audiência ao Conselho de Defesa Nacio
nal se justifica por se tratar- de órgão consultivo mais afi
nado com as hipóteses previstas no dispositivo supracitado. 
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ES21053-0 CRISTI NA TAVARES 
********* PARECER *** ****** 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9 . 

ES21054-8 CRISTINA TAVARES 
********* PARECER ********* 
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Examinando-se a ques t ão com a profund i dade que merece , 
a Relat aria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compat i bilizam por inteiro com a est r utura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os i nteresses social, econôm i co e po
lítico , a serem inscr i tos na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo . 

ES21055-6 CRIST I NA TAVARES PMDB 
********* PARECER ** *** **** 

A Emenda suprime grande parte do que está contido no pa
rágr afo 18 do art i go 6o .. 

As alterações previstas no dispositivo, a nosso ver, são 
pertinentes . Remetê-las à lei ordinária seria condená-las a 
um plano secundário, a que ref ogem o alvedrio, a incompetên
c i a e até mesmo o abuso de poder de alguns- felizmente mino
ria - magistrados . 

Pela rejeição, portanto . 

ES21056-4 CRIST I NA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Re l ataria ,. levando em con t a ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opin i ão major i tár i a dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quan t o 
amplos , chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inte i ro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social , econômico e po
lít i co , a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo . 

ES21057- 2 CRISTINA TAVARES PMDB 
**** ***** PARECER ** **** *** 

A presente Emenda obj etiva alterar a redação do parágra
fo 9o . do art. 6o. do Projeto de Constituição. 

O tratament o dado à matér i a no Projeto é, na nossa opi
nião, o que melhor atende às muitas sugestões oferec i das pe
los senhores Constituintes. 

Pela rejeição . 

ES21058-1 CRISTINA TAVARES 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 . 

ES21059-9 CRISTINA TAVARES PMDB 
*** ****** PARECER **** *** ** 

A Constituinte Cristina Tavares pretende suprimir , nas imu
nidades previstas para o ICMS, o transporte urbano de passa
geiros, nas áreas metropolitanas e microregiões (alínea "c" 
do item II do 8o. do art . 209) . Alega que a isenção do im
posto em questão não resolve a grande problemática, que deve 
ser enfrentada com mais rigor. 

A imunidade contestada não figurava do texto anterior. A 
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matéria melhor ficaria com a lei complementar ou mesmo com 
cada lei estadual que regulasse o ICMS, mesmo porque as em
presas de transporte constituem atividade com vultosa recei
ta. O princípio de autonomia federativa prefere· deixar o as
sunto a critério de cada Estado, ao qual pertence o imposto. 

ES21060-2 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda é incompatível com a garantia da vitaliciedade, 
estabelecida no Substitutivo em favor dos membros da magis

tratura. 
Pela rejeição . 

ES21061-1 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela própria sistemática adotada para a elaboração do 
substitutivo , não podemos acatar a sugestão oferec i da na 
emenda . 

Pela rejeição . 

ES21062-9 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 54 do art. 6o. para suprimi-lo. 
A proposta esbarra com o espírito da plena liberdade ex

presso no Substitutivo. Além disso o parágrafo 54 encontra 
respaldo em dispositivos afins. o que implicaria a elimina
ção em cadeia de várias disposições nele contidas . 

Rejeição . 

ES21063-7 CRISTINA TAVARES 
********* PARECER ********* 

Improcedente e impertinente. 

PMDB 

Insurge-se a nobre Constituinte contra a vitaliciedade as
segurada aos membros do Ministério Público. 

Trata-se de extensão de prerrogativa deferida constitucio
nalmente à Magistratura. 

Tal ampliação traduz uma ampliação democrática e não se 
choca com o regime republicano. 

Pela rejeição. 

ES21064-5 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece , 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos , chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteir.o 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. 

ES21065-3 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a suprimir disposição normativa do Substi
tutivo por entender que é despicienda. No entanto, por não 
refletir o entendimento da Comissão de Sistematização, deve 
ser rejeitada. 

ES21066-1 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão pretendida em nada aperfeiçoa o texto, pois 
torna-se indispensável a previsão de mecanismos de defesa do 
Estado e das Instituições Democrát icas. 

Pela rejeição da Emenda. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES21067- 0 CRISTINA TAVARES 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0038 
16/ 10/ 87 
15:52 :30 

PMDB 

A Emenda, contrária à garantia da vitaliciedade , objeti
va suprimi r preceito indispensável à i ndependênc i a e à isen
ção dos membros da mag i s t ratura. 

Pela rej e ição . 

ES21068-8 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando- se a questão com a profundidade que merece, 
a Relatar i a , levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão det i dos quanto 
amplos , chega à conclusão de que as finalidades persegui das 
pela Emenda não se compat ibilizam por inteiro com a est rutura 
adotada pe lo segundo Subs titutivo, em seus ângulos e aspectos 
própr i os que contemplam os interesses social , econômi co e po
lítico, a serem inscr i tos na nova Car t a. Pela rejeição, na 
forma do Subst itutivo. 

ES21069-6 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva a supressão da garantia da vita l icie
dade, i nd i spensável à i senção e à independência dos membros 
da magistratura. 

Pe l a rejeição. 

ES21070-0 CRISTI NA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a matéria pode ser in-
cluída na legislação por meio do legislador ordinário. 

ES21071-8 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

As forças major i tár i as que integr am a Assemb l éia Ja se 
pronunc i aram sobre a questão da duração do mandat o do at ual 
Presidente da Repúbl i ca, definindo- a tal como consta do dis
posit i vo emendado. 

Pela rejeição. 

ES21072-6 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe-se através da Emenda anexa, a supressão do pará
grafo ún i co do art. 281, o qual permit e a liberação de verbas 
públicas às escolas part i culares cuja cr iação tenha resultado 
de lei e atendam aos requisitos mencionados no Substitutivo, 
a saber: 

a) f inalidade· não lucrativa; 
b) reaplicação dos excedentes f inanceiros em educação; 
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção, a en

tidade congênere . 
A manutenção do d i spositivo questionado poderá provocar 

evasão de recursos, causando dano irreparável à educação bra
sile i ra . 

Pe l a aprovação. 

ES21073- 4 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o dispositivo está rela
cionado a outro (art. 182) que prevê o "Estado de Defesa". 

ES21074-2 CRISTINA TAVARES PMDB 
******** * PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do art. 256, por ser uma re
pe tição do parágrafo 1o . do art. 255 . 

Pela aprovação, nos termos do Subst itut i vo . 

ES21075-1 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

No cômputo geral das negociações que conduziram ao novo 
texto a ser apresentado na forma de substitutivo do Re lator, 
optou-se por uma forma que atendesse ao máximo à médi a das 
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propostas oferecidas. Esse texto fina l incorpora parte da su
gestão aqui oferecida , sem, no entanto adotar a íntegra da 
redação proposta, razão porque é acatada parcialmente no mé
rito. 

ES 21076-9 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confi r maram a inexis
t ência de unidade de opin i ão sobretudo quanto a do i s aspectos 
fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Es t ado . Nessas e em outras circunstâncias procu
ramos atender, em parte, às finalidades perseguidas pela pro
posição . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES21077- 7 CRISTINA TAVARES • PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES21078-5 CARLOS SANT ' ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda refere-se às atr i buições do Presidente 
da República, delineadas no art . 115 , que compõe a Seção II c 

do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente 
sobre as alterações alv i ssaradas 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. 

ES21079-3 NILSON GIBSON PMDB 
*** **** ** PARECER ******** * 

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

Pela rejeição . 

ES21080-7 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

Improcedente e impertinente . 

PMDB 

Pede-se a supressão de dispositivo (art. 136) que prevê a 
participação de advogados na composição dos Tribunais. 

Não se vislumbra a necessidade nem muito menos a conveni
ência da sugestão. 

Pela reje i ção. 

ES21081-5 NILSON GIBSON PMDB 
****** *** PARECER ********* 

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

ES21082-3 NILSON GIBSON PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda , indiscutivelmente, realiza oportuno aprimora
mento do texto, tornando mais claros o seu conteúdo e alcan
ce . 

Pela aprovação, no forma do Substitutivo. 

ES21083-1 JAMIL HADDAD PSB 
******* ** PARECER ******* ** 

Pela rejeição, por estar desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator. 
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Concordamos que o acréscimo para excepcionar a lei, a 
convenção e o acordo co letivo, pode tornar altamente duvidosa 
aquela gar antia. Entretanto, a realidade do trabalhador nos 
aconselha a manter a exceção. Isto porque há ocasião em que 
será preferí vel uma dim inuição do salário, mas não a perda do 
emprego. Assim, nosso Substitutivo está resguardando um inte
resse do trabalhador. Não raras vezes, por iniciativa dos em
pregados, é pedida uma redução do salário com o objetivo de 
não haver despedidas . Em tempo de crise este procedimento 
pode acontecer. Quanto aos possíveis abusos, cabe aos sindi
catos vigiar para que tal não aconteça. 

ES21085-8 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Propõe 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. 

ES21086-6 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda revive uma tradição brasi l eira, que é a de"man
ter" a instituição do júri, com a organização que lhe for a
tribuída pela lei. 

O tratamento que dá ao assunto é adequado e preciso. 
Pela aprovação. 

ES21087-4 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 

ES21088-2 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parc ial , nos termos do Substitutivo. 

ES21089-1 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda deve ser aprovada por ajustar-se ao entendimen
to predominante na Comissão de Sistematização. 

Pela aprovação. 

ES21090-4 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

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

ES21091-2 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 56 do art. 6o . para torná-lo mais 
consistente. 

A proposta esbarra na inexequibilidade do dispositivo em 
si . 

Pela rejeição . 

ES21092-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe o acréscimo de expressão ao parágrafo 19 
do artigo 6o. do Substitutivo. 

O tratamento dado ao parágrafo, pelo Substitutivo, pare
ce-nos sinteticamente objetivo e irretocável. 

ES21093-9 

Qualquer detalhismo é dispiciendo. 
Pela rejeição. 

JAMIL HADDAD 
********* PARECER ********* 

PSB 

A fixação de um percentual, como pretende o autor, é ma
téria mais pertinente à legislação ordinária e à negociação 
coletiva. 

Entendemos, por outro lado, caber à Constituição estabe
lecer apenas o princípio do salário superior quando se t rata 
de trabalho noturno. Não devemos esquecer ainda que cer-
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tos detalhamentos poderão vir trazer preJUlzos ao próprio 
trabalhador, uma vez que lhe tira o poder de barganha nos 
acordos entre o empregador e empregados. 

ES21094-7 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe alteração redac ional ao parágraf o 16 do 
artigo 6o .. 

ES21095-5 

A sugestão afigura-se-nos impertinente. 
Pela rejeição. 

JAMIL HADDAD 
********* PARECER ********* 

PSB 

A i nterme·d i ação e a 1 ocação de mão-de-obra permanente 
foram obj eto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto . Ver i fica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos, é uma forma de exp l oração 
do homem pelo homem . 

No entanto, as pecu l iaridades da realidade brasile i ra 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, trat adas sob 
um único perfil . 

Por outro lado, a matéria é de extrema complex idade. A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir at ividades 
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 ~os 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. 

ES21096-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pr·opõe que, na ocorrência de mais de uma entidade 
sindical, representativas , todas elas, da mesma categoria ou 
comunidade de interesses profissionais, tenha representação 
nas convenções coletivas aquela que tiver o maior número de 
filiados daquela categoria ou comunidade. 

Preferimos, como sendo mais apropriado à Constituição., que 
se declare o princípio da exclusividade da representação. O 
critério para a determinação da entidade,à qual caberá a re
presentação, é matéria que compete à lei ordinária prever, 
inclusive porque pode tal critério variar no tempo e no espa
ço . 

Pela rejeição. 

ES21097-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* 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. 

ES21098- 0 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 53 do art. 6o . para torná-lo mais 
explícito. 

A proposta é compatível com o espírito do Substitut ivo e 
pode ser admitida sem prejuízo da forma por este oferecida . 

Pela aprovação nos t ermos do Substitutivo. 
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A emenda em exame propõe nova redação ao 11 do art.6o . 
do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 

O tratamento dado à matéria no Projeto é o que melhor 
atende às muitas sugestões oferecidas ,pelos senhores Consti
tuintes . 

Pela rejeição. 

ES21100-5 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 54 do art . 6o. para suprimi-lo. 
A proposta esbarra com o espírito da plena liberdade ex

presso no Substitutivo. Além disso o parágrafo 54 encontra 
respaldo em d i spositivos afins, o que implicaria a elimina
ção em cadeia de várias disposições nele contidas. 

Rejeição. 

ES21101-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 52 do art. 6o. para eliminar superfe
tação. 

O texto do Substitutivo é abrangente e conciso. 
Pela rejeição. 

ES21102-1 JAMIL HADDAD 
********* PARECER ********* 

PSB 

A explicitação do que vêm a ser as necessidades vitais 
não convém a um texto constituticonal. Na realidade, tais ne
cessidades não dinâmicas e passíveis de mudança ou evolução 
ou , ainda, o grau de importância de cada um pode variar de 
tempos em tempos. Consequentemente , engessá-las num preceito 
constitucional é de todo desaconselhável. 

ES21103-0 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

Improcedente e impertinente. 
Não tem lógica a equiparação proposta . 

PMDB 

Evidentemente os Procuradores-Gerais dos diversos ramos em 
que se desdobra o Min i stério Público deverão ter vencimentos 
iguais aos dos membros dos Tribunais junto aos quais servi
rão. 

Somente o Procurador-Geral da República fará jus à equiva
lência com a Suprema Corte. 

Pela rejeição. 

ES21104-8 JONAS PINHEIRO PFL 
********* PARECER ********* 

Acolhida a supressão proposta. Pela aprovação. 

ES21105-6 JONAS PINHEIRO PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

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

Pela rejeição. 

ES21106-4 JONAS PINHEIRO PFL 
********* PARECER ********* 

O processo de demarcação das terras indígenas, conforme 
estabelece o próprio art. 39, somente será concluído no prazo 
de cinco anos, contado da promulgação da Constituição em ela-
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boração . 
A necessidade de aumento ou diminuição de áreas indíge

nas está diretamente ligada à execução desse processo, que 
não pode s e efetuar antes do prazo instituído. 

Por tais razões , deixa de ser acolhida a sugestão. 
Pela reje i ção . 

ES21107-2 JONAS PINHEIRO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , de acordo com entend i mento predominante 
na Comissão de Sistemati zação. 

ES21108-1 JONAS PINHEIRO PFL 
********* PARECER ********* 

A i ntermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem . 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasile i ra 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único per f il. 

Por outro lado, a ma t ér i a é de extrema complexidade . A 
vedação pura e simp l es correria o risco de ating i r ativ i 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 normat i zada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos . 

ES21109- 9 JONAS PINHEIRO PFL 
** ******* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o dispositivo não se en
quadra na característica de "generalidade" que marca a norma 
Const ituciona 1. 

ES21110-2 JONAS PINHEIRO PFL 
********* PARECER ***** ** ** 

A definição da política fundiária deverá ser feita através 
de legislação ordinária. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES21111-1 JONAS PINHEIRO PFL 
*** ****** PARECER *** **** ** 

A alteração proposta nesta Emenda é dispensável , uma vez 
que o art. 251 estabelece que o plano nacional de desenvo l vi
vento agrário, de execução plurianual , englobará as ações po
líticas agrícola e agrária . Como os requisitos contidos nes
ta Emenda se inserem na política agrícola, somos pela rejei
ção. 

ES21112-9 JONAS PINHEIRO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Subst i tutivo. 

ES21113-7 JONAS PINHEIRO 
********* PARECER **** ***** 

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

PFL 

letra "c" do 
ponderáveis 

Embora não possamos acolhê-la na íntegra , porque 
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adotado t exto inspirado na 
considerada parcialmente 
proposição estará contida 
dispositivo. 

Pela aprovação parc i al. 

ES21114-5 JONAS PINHEIRO 
********* PARECER **** ***** 

Emenda ES32871-9 , 
aprovada, já que 

na nova redação 

PFL 

é de ser 
a idéia da 
dada àque l e 

PFL 

A Emenda propõe que se acrescente uma letra "d" ao item 
I do art . 213, de modo a ampliar o elenco das transferências 
federais com novas finali dades. 

Inobstante os ponderáveis argumentos expendidos , não há 
como acolher esta proposição a níve l de texto constitucional, 
devendo a matéria ser objeto de apreciação do legislador por 
ocasião do exame ··dos projetos de leis sobre o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 
anua i s . 

Pela rejeição. 

ES21115-3 JONAS PINHE I RO PFL 
********* PARECER *** *** *** 

A Emenda propõe que se acrescente uma letra "d" ao item 
I do art. 213, de modo a ampl i ar o elenco das transferências 
federais com novas finalidades . 

Inobstante os ponderáveis argumentos expendidos, não há 
como acolher esta propos i ção a nível de texto constitucional , 
devendo a matéria ser objeto de apreciação do legislador por 
ocasião do exame dos projetos de leis sobre o plano 
plurianual , as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 
anuais. 

Pela rejeição . 

ES21116-1 JONAS PINHEIRO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, indiscutivelmente , realiza oportuno aprimora
mento do texto, tornando mais claros o seu conteúdo e alcan
ce. 

Pe l a aprovação, no forma do Subst i tutivo. 

E$21117-0 JONAS PINHEIRO PFL 
** ******* PARECER **** ** *** 

A inclusão do ato cooperativo e das operações de coopera
tiva com seus associados ou outra cooperativa , no rol da i mu
nidades tributárias contraria tendência crescente dos senho
res Constitu i ntes manifestada desde o iníc io dos trabalhos 
das Subcomissões e das Comissões Temáticas. Com efei t o , a 
ampliação das i munidades compremeteria a meta de se reforça
rem as finanças municipais e estaduais e de se reduzir o 
"deficit" público. 

Rejeitada. 

E$21 118-8 JONAS PINHEIRO PFL 
***** **** PARECER ****** *** 

_Esta Emenda pretende transpor o art. 42 da Disposições 
Transi t arias para o corpo do texto constitucional. 

O mencionado art. 42 estabelece um prazo, no caso de um 
ano- para a criação de uma Lei, o que tecnicamente justifica 
sua inclusão no Tí tulo das Disposições Transitórias. 

Ass i m, somos pela rejeição da Emenda. 

E$21119-6 AUREO MELLO PMDB 
***** **** PARECER **** ** *** 

Pela rejeição, considerando que se trata de um casuísmo, 
francamente dispensável. 

E$21120-0 RUBEM BRANQUINHO PMDB 
********* PARECER ** *** **** 

Propõe a Emenda modificação do parágrafo 2o. do artigo 
302 , de forma a estabelecer - se que a exploração das r i quezas 
minerais em t erras indígenas está condicionada à autorização 
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PMDB 

do Congresso Nacional, 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 ma i s adequa
da , razão por que , com pequenas modificações quanto à forma, 
a propos i ção da Emenda f oi por nós aco l hida. 

Pela aprovação . 

ES211 21- 8 JORGE ARBAGE PDS 
********* PARECER ********* 

Improcedente , nos termos do Substi t utivo do Relator . 
Pela rejeição. 

ES21122-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A present e Emenda objetiva dar nova redação ao ar t igo 
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 espír it o que norteou a elaboração do pro
jeto . 

Pela reje i ção. 

ES2 1123- 4 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

Procedente. 
Parece ter ocorrido lapso. 

PMDB 

A redação sugerida é mais clara e mais técnica, além de 
mais precisa. 

Pela aprovação . 

ES21124-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A emenda , apenas de redação, realiza incontestável apri
moramento do texto. 

Pela aprovação. 

ES21125-1 NILSON GIBSON PMDB 
**** ** *** PARECER **** ***** 

Incensurável , em nosso entender , o mecanismo estabeleci
do pelo dispositivo que o ilustre Autor intenta alterar , de 
há muito , aliás, sedimentado na nossa tradição constitucio
nal, segundo a qual a organização da lista trípice sempre 
coube ao Tribunal cujo cargo vai ser provido. 

Ademais , o Tribunal, no caso , pouca ingerência tem no 
processo, po i s a sua ma r gem de escolha está adstrita à l i sta 
sêxtupla enviada pelo respectivo órgão de classe . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES21126-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Si stemat i zação adotou orientação que não 
pode conv iver com os princ1p1os seguidos pela emenda . 

Pela rejeição . 

ES21127- 7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda amplia o elenco de partes legitimadas para a 
propositura da ação de i nconstitucionalidade (art. 149 e in
cisos) , o que não encont ra guarida no seio da Comissão de 
Sistematização , que se preocupa com o emper r amento do STF . 

Pela rejeição . 

E$21128-5 NILSON GIBSON PMDB 
**** ** *** PARECER ** ******* 

Pela rejeição, considerando que o assunto é da legislação 
eleitoral ordinária. 

ES21129-3 JESUALDO CAVA LCANTI PF L 
********* PARECER ********* 
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A Emenda , por pretender a estatização dos serviços nota
riais e registrais, procura ressuscitar medida já vencida nas 
fases anteriores de elaboração constitucional. 

Pela rejeição. 

ES21130- 7 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER *** **** ** 

A present e Emenda obj etiva alterar a redação do art . 17 do 
Título das Disposições Transitórias. 

A modificação proposta não aperfeiçoa a fórmula adotada , a 
qual bem exprime os fins pretendidos pela citada norma. 

Pela re j eição. 

ES21131 - 5 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER **** ***** 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opin i ão ma j oritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram es t udos tão detidos quan t o 
amplos, chega à conclusão de que as f i nalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitut ivo , em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses socia l , econômico e po
l í tico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 

ES21132-3 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
******** * PARECER ** *** **** 

A Emenda visa a suprimir disposição normativa do Substi
tutivo por entender que é despicienda . 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

E$21133-1 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ******* ** 

A redação do art . 39 das Di sposições Transitórias , de 
fato , carece de.aperfeiçoamento. Todavia, a redação do dis
positivo proposta pela Emenda ainda não é satisfatória . 

Destarte, o texto do art. 39 será modificado, dentro das 
conveniências que terá de atender. 

ES21134-0 

Por tais razões , de i xou de ser aceita a sugestão . 
Pela rejeição. 

JESUALDO CAVALCANTI 
****** *** PARECER ****** *** 

PFL 

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

Pela rejeição. 

ES21135-8 MAURÍCIO CAMPOS PFL 
******** * PARECER ******** * 

Pela rejeição, considerando que as demais fontes de 
energia são de pouca expressão. 

ES21136-6 MAURÍCIO CAMPOS 
***** **** PARECER ********* 

Pela rejeição . 

PFL 

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 naciona i s 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 exerc í cio de tais atividades em terras indígenas ou em fai
xa de fronteira. Por essas razões somos pela rejeição da pre
-sente Emenda . 

ES21137-4 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ****** ** * 
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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 resu l tam em que a Emenda 
com certeza incorpora ao segundo Substi tutivo signif i cativa 
contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo . 

ES21138-2 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a suprimir disposição normativa do Substi
tutivo por entender que é despicienda . No entanto , por não 
refletir o entendimento da Comissão de Sistematização, deve 
ser rejeitada . 

ES21139-1 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

O art. 50 preceitua que os atuais Deputados Federais e Es
taduais, que foram eleitos Vice-Prefe itos, se convocados a 
exercer as funções de Chefe do Executivo Municipal, não per
derão o mandato parlament ar. 

O i lustre autor da emenda considera um casuísmo o texto do 
referido artigo, com a finalidade de beneficiar os vice-pre
feitos de São Paulo e Belo Horizonte, conflitando ainda, esse 
dispositivo, com a proibição contida no art. 85, item v. 

Pelo não acolhimento. 

ES21140-4 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que nada acrescenta de novo. 

ES21141-2 ANTONIO FARIAS PMB 
********* PARECER ********* 

Na perspectiva, adotada , pelo Relator, aliás consensual 
em todos os foros de discussão, a Assistência Socia l é tarefa 
mais propriamente afeta às esferas de governo mais próximas 
da vida comunitária, isto é, Municípios e Estados . Caberá a 
estes, portanto, com o apoio da União, executar os programas 
assistênciais e alocar a estes os recursos orçamentár ios ne
cessários para atender às peculiaridades sociais da população 
local. 

Pela rejeição . 

ES21142-1 ANTONIO FARIAS PMB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sui 
assessoria e a opinião majoritár ia dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades persegu i das 
pela Emenda não se compatibilizam por Jnteiro 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 . 

ES21143-9 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura inserir no texto requisitos cujo esta
belecimento fica mais apropriado para a legislação infracons
t it uc i o na 1 . 

Pela rejeição . 

ES21144-7 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os pr inc1p1os seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES21145-5 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

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



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTI TUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES21145-5 IBSEN PINHEIRO 

ça. 

PÁG: 0048 
16/ 10/ 87 
15 :52 :30 

PMDB 

Com a devida vênia , entendemos que o texto proposto não 
se harmoni za com o espírito que norl eou a elaboração do pro
jet o. 

Pe la rejeição. 

ES21146- 3 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pre j udicada a Emenda por ter havido consenso sobr e a su
pressão da alínea "q" do inciso I do artigo 148 do Substitu
tivo. 

ES21147- 1 IBSEN PI NHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , com a redação proposta , realiza indiscutí vel 
apr i moramento do texto . 

Pela aprovação parcial , nos termos do Substitutivo. 

ES21148-0 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , apenas de redação , suprime expressões essen
c iais à exata compreensão do dispos i tivo cuja f orma procura 
alterar , sendo preferíve l , assim , o disciplinamento estabele
cido pelo Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES21149- 8 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva inserir proibição comum a todos os 
servi dores públicos e que, por isso mesmo, há de ser tratada 
em leg i s l ação infraconstituc ional, pois não se pretende , em 
sede constitucional, exaurir t odas as vedações a que devem 
estar suj eitos os membros da magistratura. 

Pela rejeição . 

ES21150-1 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda j á se encontram resguardados pelo 
disc i pl inamento adotada , no particular , pelo Subs t itutivo . 

Nosso parecer, assim, é pela prejudicialidade. 

ES21151-0 IBSEN PINHEIRO PMDB 
******** * PARECER **** ***** 

A emenda em exame pretende modificar a redação do pará
grafo 7o . do art. 6o. do Subst i tutivo ao Projeto da Consti
tuição. 

Concordamos com as rações expostas pelo autor na justi f i
cação e nos manifestamos pela aprovação . 

ES21152-8 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o Autor alteração no parágrafo 39 do artigo 6o . , 
no tocante às ressalvas ao princípio geral da i nv iolabilidade 
do sig i lo da correspondênc i a 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. 

ES21153-6 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . O Juizado de instrução é considerado uma 
extensão do Juizado de pequenas causas. 

ES21154-4 IBSEN PINHE I RO PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Pe la rejeição , considerando que a Constituição j á estabe
lece essas garantias. Igualmente , as Constituições dos Esta
dos t r at a r ão do assun t o. 
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Os argumentos alinhados na propos1çao são convincent es. 
Pela aprovação , nos t ermos Subst i t utivo. 

ES21156-1 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda acrescenta ao texto do Subst i tutivo do Relator , 
dispos i ção normativa, vi sando ao seu aperfeiçoament o. 

Porém, não reflet indo o consenso havido na Comissão de 
Sist ematização, a Emenda deve ser rejeitada. 

ES21157-9 IBSEN PINHE IRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pr etende o ilustre Const i tuinte com a presente emenda 
inclui r mais uma situação a ser exclu ída das despesas t otais 
para aplicação dos c r it ér ios de que trat a o art. 23 das Dis
pos i ções Transitórias a l egando a i mpor t ância que o Min istério 
Público assumirá com a nova Carta Const i tuciona l . Cons i deran
do que não se trat a no ar tigo em referência de competência ou 
de hierarquia dos órgãos citados, mas apenas de exc l usão de 
algumas despesas com f i ns de distribuição por cr it ério popu
laciona l de recursos pe l as regiões , entendemos não dever a
provar a emenda. 

Pela rej eição . 

ES21158-7 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Improcede a supressão da alínea referida na propos 1çao, 
pelo fato de tratar-se de compet ê ncia para a iniciat iva de 
leis de organização do Ministério Públ i co e Defensor i as . 

Deve , na realidade , a sua inic i ativa ficar com o Pr imei 
ro-Min i stro. 

Pe l a rejeição da Emenda . 

ES21159-5 IBSEN PIN~EIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , por estar em desacordo com o novo Subst i 
tutivo do Relator . 

ES21160-9 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Um funcionário públ i co concursado pode ser 
chamado a exercer cargo de confiança, não em virtude de ter . 
feito o concurso, mas porque já é funcionário. 

ES 2 1161-7 IBSEN PI NHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, propost a pelo ilustre Const i tuint e , conf l i ta 
com a orientação adotada pelo Relat or . 

Pela rejeição . 

ES21162-5 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , propost a pelo i l ustre Constitu i nte , confli ta 
com a ori entação adotada pelo Rel a t or. 

Pela rejei ção. 

ES21163-3 IBSEN ?INHEIRO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 
.dos mais louváveis , não se enquadra na perspectiva do Substi
tut i vo, sendo imposs í ve l , tecnicament e , o seu aproveitamento. 

Pela rejei ção. 

ES21164- 1 IBSEN PINHEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda determina que a pr1sao de qualquer pessoa seja 
comun i cada ~ambém ao Mi nistério Púb l ico . 

A redação final do Substitut ivo já dá o tratamento ne
cessário ao assunto . 

Pela reje i ção . 
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ES21165-0 GEOVANI BORGES 
********* PARECER *** ****** 
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PMDB 

PFL 

Pela rejeição. Quando no 1. do art . 46 
sobre "Controle Externo da Câmara", esta é o 
paciente . 

há referência 
agen t e e não o 

ES21166-8 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

O art . 49 das Disposições Transitórias, do Substitutivo, 
contempla a eleição de Deputado quer pelo sistema proporcio
nal como pelo sistema distrital. A Emenda do ilustre autor 
encontra-se vinculada a outra em que é tornado obrigatório o 
sistema proporcional único para eleição parlamentar e que não 
foi acolhida. 

Pela aprovação , na forma do Subst i tutivo . 

ES21167-6 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

Não se vislumbra a impropriedade técnica referida. 
Não se trata de Poderes, mas de funções essenciais ao 

exercício dos Poderes. 
Ademais , não é a posição estrutural de um órgão que lhe 

define as funções senão que a sua natureza intrínseca. 
Pela rejeição. 

ES21168-4 RENATO JOHNSSON 
** ** ***** PARECER **** **** * 

Improcedente. 

PMDB 

A redação não aperfeiçoa a forma do dispositivo invocado. 
A vinculação administrativa do Ministério Público ao Poder 

Executivo não prejudica suas funções inst i tucionais nem sua 
independênc i a . 

Pela rejeição. 

ES21169-2 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Procedente. 

PMDB 

A expressão proposta "regime democrático" é mais abran
gente e mais técnica e constava dos sucessivos pareceres re
ferentes à matéria. 

Pela aprovação. 

ES21170-6 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Procedente . 

PMDB 

A emenda acresce ao caput um critério para a liberação 
do numerário correspondente às dotações orçamentárias do Mi
nistério Público idêntico ao do poder legislativo. 

A existência de um critério d i lu i rá inconvenientes ou 
pressões descabidas . 

Pela aprovação. 

ES21171-4 IBSEN PINHEIRO 
*** ****** PARECER **** ** *** 

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

ES21172-2 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

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

ES21173-1 IBSEN PINHEIRO 
**** ***** PARECER ***** **** 

Procedente em parte , nos termos do Substitutivo 
lator . 

Pela aprovação . 

PMDB 

do Re-
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PMDB 

O Ministério Público e a Polícia Judiciária são institui 
ções i ndependentes que se comunicam mas que não se confundem. 

Acompanhar i nquérito ou invest i gação c r iminal , s i m; avocá
los não . Seria i ndéb i ta i ntromissão com inevi t áve is confl i tos 
e consequências i r r eparáve i s . 

Pela rejeição. 

ES21175-7 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

As funções i nstitucionais do Ministério Público vêm des
critas no art . 180 , com seus sete incisos e seis parágrafos. 

Não se vislumbra a necessidade ou conveniência de ampliá
las. 

Pela re j eição. 

ES21176-5 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PMDB 

As funções institucionais do Mi nistério Público vêm des
critas, exaustiva e convenientement e , no art . 180, com seus 
sete incisos e seis parágrafos . 

Ademais , o conteúdo sugerido se encontra impl í cito nos 
mencionados dispositivos . 

Pela prejudicialidade . 

ES21177-3 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Proceden t e em parte . 

PMDB 

Algumas ponde r ações que informam a jus t ificação são 
plausíveis . 

O relator , poderá incoporá-los ao substitutivo nos ter
mos que lhe parecerem apropriados . 

Pela aprovação parcial . 

ES21178-1 ORLANDO BEZERRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela ap rovação, tal como propõe o Inlustre Const i tuinte . 

ES21179-0 PAULO DELGADO PT 
********* PARECER ** ******* 

Pretende o autor excluir os analfabetos e os def i cien 
tes f í sicos da relação dos dispensados da obrigatoriedade do 
alistamento eleitora l e do voto . 

Somos apenas pela excl~são dos def i cientes f í s i cos da 
faculta ti vidade do a li stamento e vot o, permanecendo os anal f a 
bet os e os maiores de setenta anos. 

Pela aprovação parcial. 

ES21180-3 PAULO DELGADO PT 
********* PARECER ********* 

A elaboração da Lei Orgânica Municipal, nos termos em que 
foi colocada no art . 4o . das Di sposições Transitórias , nao 
corre o risco da prejudicialidade em virtude do prazo, que é 
razoável, para sua elaboração : Todavia, suprimimos, no novo 
Substitutivo , a expressão "no prazo de seis meses" , como su
gerido pelo ilustre autor da Emenda. 

Pela aprovação , nos termos do Substitut i vo . 

E$21181-1 PAULO DELGADO PT 
********* PARECER ********* 

Cuida a emenda da obrigatoriedade do al i stamento elei 
toral e do voto facultativo. 

O substitutivo acolhe a proposta do alistamento elei
toral obrigatór io . 

No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos 
que sua prática poder i a ser prejudicial à rep resentatividade 
pol í tica e popular dos eleitos. As grandes abstenções pode 
riam leva r ao poder minorias radicais e comprometer a lisura 
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Somos, portanto, contrários ao voto facultativo. 
No entanto , somos pela facultatividade do alistamento 

e voto apenas para os analfabet os e os maior es de set enta 
anos . 

Pela aprovação parcia l. 

ES21182-0 SANTINHO FURTADO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda proposta está contida , implicitamente, na atri
buição do Sistema único quanto à Saúde Ocupacional. No que 
di z respeito ao custe io especif i co das ações da Saúde Ocupa
cional , julgamos pertencer à es f era das le i s complementares e 
ordinárias . 

Somos , pois , pela sua prejudicialidade. 
-----------------------------------------------------------------------------A-

ES21183-8 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER **** ***** 

Improcedente . 

PMDB 

A disciplina constitucional brasileira , desde o Império , 
sempre encarregou o Poder Judiciário de exercer a correição 
nas atividades de apuração das infrações penais. 

Transferi - la ou estende-la ao Mi nistér io Público signif i 
caria uma intromissão indébita com inevitáveis conflitos. 

Pela rejeição. 

ES21184-6 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PMDB 

As f unções inst i tucionais do Ministério Públ i co vêm des
critas no art. 180, com sete incisos e seis parágrafos, do 
Substitut i vo do Relator . 

Não se vislumbra a conveniência de ampliá-las. 
Pela reje i ção . 

ES21185-4 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ******* ** 

Improcedente. 

PMDB 

A interveniência do Min i stério Público já está exaustiva e 
convenientemente descrita no art. 180, com seus sete incisos 
e seis parágrafos. 

Repeti-lo seria um pleonasmo constitucional , vergastado 
pela técnica legislativa . 

Pela rejeição. 

ES21186-2 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte, nos termos do Substitutivo 
lator. 

Pela aprovação . 

ES21187-1 IBSEN PINHEIRO 
*** ****** PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

do Re-

PMDB 

Não se vislumbra a conveniência do inciso proposto, mor
mente, tendo-se em vista que os deficientes já gozam de tra
tamento especial na Constituição e na legislação ordinária . 

Pela rejeição. 

ES21188-9 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

A redação sugerida não é mais clara , mais técnica, nem 
mais precisa . 

Pela rejeição. 

ES21189-7 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 
Não se afigura matéria de na t ureza const i tuci onal. 

PMDB 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES21189- 7 IBSEN PINHEIRO 

PÁG: 0053 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

A legislação ordinária poderá dispor sobre o assunto. 
Pela rejeição . 

ES21190- 1 IBSEN PINHEIRO 
********* PARECER ** **** *** 

Improcedente . 

PMDB 

Qualquer cidadão pode tomar a iniciativa de promover medi
das para a efetiva observância da Constituição e das leis por 
titular de cargo ou função pública, diretamente ou por inter 
médio de outros órgãos. 

Pela rejeição . 

ES21191-9 ORLANDO BEZERRA PFL 
********* PARECER ****** *** 

Se o objetivo da emenda é cr i ar um instrumento capaz 
de coib i r práticas abus i vas de remuneração salarial inferior 
ao salário mínimo , como ocorre em vários setores públicos , 
estaduais e municipais , não é necessária a mudança da reda
ção do parágrafo. Quando se di z: "A lei protegerá o salário" 
está- se atendendo plenamente a pretensão contida na sugestão . 

ES21192- 7 ORLANDO BEZERRA PFL 
********* PARECER *** *** *** 

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

Pela rejeição . 

ES21193-5 ORLANDO BEZERRA 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 
cons i derada parcialmente aprovada, já que a idéia da 
proposição estará cont i da na nova redação dada àquele 
dispositivo . 

Pela aprovação parc i al . 

ES21194-3 ORLANDO BEZERRA PFL 
**** ** *** PARECER ****** *** 

A Emehda propõe a alteração do parágrafo único do arti
go 277, fazendo constar o ensino religioso não mais como 
disciplina facultativa , mas como disciplina obrigatória no 
ens i no fundamental . 

Aprovada nos termos do Substitutivo. 

ES21195-1 ORLANDO BEZERRA PFL 
** ******* PARECER *** ****** 

O Subs t itut ivo contempla, com diferente redação, as fina
lidades perseguidas pela Emenda. 

Péla aprovação , na forma do Substitutivo. 

ES21196-0 ORLANDO BEZERRA PFL 
****** *** PARECER ** ******* 

Visa-se , com, a presente Emenda , a alterar o artigo 
que estabelece os requisitos para o cargo de Primeiro-Minis
tro. 

A modi f icação sugerida não merece ser acolhida, por
que não traduz o pensamento predominante na Comissão de Sis
tematização. 

Pela rejeição. 

ES2 1197-8 ORLANDO BEZERRA PFL 
*** ** ** ** 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
cial . 
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É da essênc i a do nosso t i po de con trole ex t e rno a poss i
bi l i dade de inspeções i n loco para a verificação do regular 
emprego de qua i squer recursos públicos. 

A real ização de inspeções e aud i torias já pressupõe a 
f i scalização in loco. 

Pela prejudicialidade . 

ES21199- 4 ORLANDO BEZERRA PFL 
********* PARECER ********* 

A i nviolabilidade dos vereadores está adequadamente con
signada no Substitutivo, de modo análogo ao empregado para os 
Parlamentares Federais e Estaduais . 

Pela reje i ção. 

ES21200- 1 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-ob r a permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a t endência 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 atingir ativ i dades 
que não apresentam os conhecidos efe i tos nocivos dessa práti 
ca. Assim, entendemos que a nova Cons t ituição não deva proi
bí - la , mas. também não pode se om i t i r e nela deve constar o 
prece i to sobre as atividades de i ntermediação e locação de 
mão-de-obra permanen t e, no sen t ido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

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

ES21201 - 0 CÉSAR MAIA PDT 
***** **** PARECER *** *** *** 
· Intenta esta Emenda acrescentar 4o . ao art. 207 , do 

SUBSTITUTIVO do Relator, ao Projeto de Constituição, esta -
belecendo que "le i definirá o conceito de renda de forma a 
abranger todos os casos que culminem com o aumento do pa 
trimônio, ademais dos fluxos financeiros nominais de renda e 
provento ". 

Evidentemente, trata-se de matéria que deve constar· em 
legislação inf raconstitucional . 

Pela rejeição. 

ES2 1202-8 CÉSAR 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 
própr ios que contemplam os in t eresses social, econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 

ES21203-6 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ****** *** 

Conquanto louvável a inic iat i va do i lustre Autor, a ma
téria constante da presente Emenda está, data vênia , me lhor 
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disciplinada, em linhas gerais, no contexto do Substit utivo. 
Pela prejudicialidade. 

ES21204-4 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda é decorrente de outra, na qua l o ilus
tre Constituinte propõe a exclusão do imposto sobre vendas a 
varejo de mercadorias da competênc ia municipal. Tendo em vis
ta nosso parecer no sentido da manutenção do citado impos to , 
coerentemente haveremos de manifestarmo-nos pela rejeição 
também desta Emenda. · 

ES21205-2 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a supressão do ar t. 58 das Di sposições 
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. 

ES21206-1 CÉSAR MAIA PDT 
********* 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. 

ES21207-9 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ****** *** 

Trata-se de Emenda que visa a conferir nova redação ao 
Tltulo I do Substitutivo , dando- lhe a denominação de "A Cons
tituição e o Regime Polltico", integrado pelos Capltu los so
bre "As Bases do Regime Polltico" e "Classificação e Hierar
quia Geral das Leis, Regulamentos e Outras Normas" . 

O conteúdo da proposição demonstra o alto grau de conhe
cimento e sensib ilidade polltica do seu Autor e do seu idea
lizador. 

A sistemática adotada, entretanto não se coaduna com o 
Projeto desta Comissão e o Substituti vo do Relator. As maté
rias contidas no Tltulo, pela Emenda, não se articulam com as 
demais partes do texto em elaboração, dal porque opinamos pe
la sua rejeição. 

ES21208-7 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda proposta, em que pese conter objeções fundadas 
em motivos dos mais louváveis, não se enquadra inteiramente 
na perspectiva jurld ico-i nstituciona l contida no Projeto 
Substitutivo, devendo ser incorporada nos termos do Substitu
tivo. 

ES21209-5 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda "sub examine" contém Substitutivo ao Sistema de 
Governo, instituindo a Demárquia. 

Na justificação o Autor afirma que cria a "forma Demár
quica de Governo representat i vo , feder a l ista na sua organiza
ção, democrática na sua forma de escolha de representantes e 
método de tomada de decisões , fundamentada na idéia do Estado 
de Direito e na Doutrina da Separação dos Poderes. A finali
oade preclpua desta forma de governo é a salvaguarda dos di
reitos fundamentais dos indivlduos." 

Não obstante o caráter inovador e criativo da Emenda, 
o parecer é pela sua rejeição, por cont r ariar a filosofia do 
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A presente Emenda tem em vista alterar todo o Capítulo do 
Poder Legislati vo , instituindo-o através de regime un i came
ra 1. 

A proposta conflita com todo o ordenamento estabelecido no 
Projeto com as competências e funções inerentes às Casas do 
Congresso Nacional e desafinado está com o objetivo de har -
mania de at uação entre os demais poderes, dentro da es t rutu
ra encampada pelo Projeto e a definição de competências que 
se i nterpenetram de cada um dos ramos do Poder Federal. 

ES21211-7 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

De autoria do Deputado Cunha Bueno, a Emenda em exame tra
ta efetivamente da organização do Poder Executivo, compos t o 
da Presidência da República, que compreende o Presidente da 
República e dois Vice-Presidentes , e da Corporação Executiva 
da União, compreendendo a Assembléia Governativa da União , o 
Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros . A Emenda trata 
também dos Part i dos Políticos , chamando a atenção para a im
portância do pluralismo partidário no sistema demárquico de 
gover no . Popõe a criação da Assembléia Legislativa Federal , re 
presentação máxima dos Estados perante o Legislat i vo. De um 
modo geral, a Emenda está contemplada no Substitutivo, pelas 
linhas gerais de defesa do Estado e da Nação. Por outro lado, 
certas modificações apresentadas o são de natureza circuns
tancial , sem se aprofundar na reestruturação do texto or i g i 
nal contido no Projeto de Constituição. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES21212-5 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER *** ** **** 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adot ada pela Comissão de S i stematização . 

ES21213-3 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

O eminente Constituinte apresenta Emenda Substitutiva ao 
.titulo VII - Tributo e Orçamentos . 

Na parte referente a Orçamentos, os dispositivos, em con
fronto com os do Substitutivo , não obstante os nobres propó
sitos do Autor, não se harmonizam com a sistematica que ori
enta o sis t ema de Planos e Orçamentos concebidos no Subst itu
tivo. 

Quanto ao sistema Tributário, exceção feita ao que cons
titui mera repetição, a proposta representa uma revolução 
dent ro do Substitutivo, como se vê dos seguintes pontos: ex
plicitação detalhada de princípios; eliminação da imunidade 
para sindicatos; ext ensão da imunidade dos livros para outros 
veículos de comunicação ; isenções para produtos e serv iços 
básicos , já o nível constitucional, incluída aí as transfe
rências de propriedade; ressarcimento do emprestimo compulsó
rio pelo Estado ou Município atingido pela ca l amidade; vigen
cia da lei dentro do próprio exercício; ICM e ISS na compe-
tência da União; disciplinação das alíquotas do imposto de 
renda que recai exclusivamente sobre pessoas físicas; dis-
ciplinação e fixação de percentuais do Fundos de Participação 
transferidas para lei complementar . 

A aceitação dessas novidades desfiguraria por completo a 
concepção que norteou o Substitutivo. Apenas com relação aos 
pontos comuns e à proibição de privilégios processuais para 
a Fazenda Pública é que a Emenda pode ser adotada . 
Pela aprovação parc i al. 

ES212 14-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda, além de contrariar o disposto no artigo 23 , 
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parágrafo 2o. do RIANC, prevê a criação de novos níveis de 
poder na estrutura estatal incompatíveis com o esquema do 
projet o. 

ES21215-0 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER **** ***** 

A emenda propõe substituir o título VI do Projeto . 
Analisada atentamente, verificamos que alguns dos seus 

dispositivos foram atendidos no Substitutivo apresentado e 
outros não. 

Entendemos, assim, que na forma como se encontra o Subs
titutivo está mais claro e preciso quanto à matéria para se r 
incluída em constituição. A emenda apresenta muito dispos i t i 
vo objeto para lei ordinária . 

ES21216-8 CUNHA BUENO • PDS 
*** ****** PARECER ** ******* 

A presente Emenda visa a institu i r formas deversificadas de 
deliberação tendente a introduzir modificações no texto cons
titucional, a par de introduzir pequenas modificações quanto 
à iniciativa de alteração da Lei Maior. 

As modificações sugeridas quanto à forma de deliberação se
gundo a matéria constitucional objeto de proposta de modifi
cação, se bem possam assegurar a manutenção dos respectivos 
dispositivos pelas dificuldades acrescidas no processo deli -
berativo , não diluem o empecilho das formalidades previstas 
no Projeto para a modificação de qualquer preceito constitu
cional, não vendo assim por que acatar as presentes suges
tões, pois estamos certo de que a exigência de dois terços de 
votos em dois turnos de votação com intervalo mínimo de no
venta dias constituem embaraços eficazes a qualquer modifica
ção, assegurando a permanência do texto constitucional. As 
modificações propostas quanto à iniciativa são de menor sig
nificação , razão por que não há mudar o que posto está no -
Projeto no particular. Por essas razões deixamos de acatar a 
presente Emenda. 

ES21217-6 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda objetiva circunscrever exclusivamente as verbas 
públicas às escolas públicas. 

O Substitutivo optou pelas escolas públicas, excetuando 
as escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias, e 
desde que comprovem finalidade não lucrativa e no caso de en
cerramento de suas atividades, repassem seu patrimônio a ou
tras escolas congêneras ao Poder Público. 

Esta medida vem beneficiar às referidas escolas que con
tribuem generosamente na formação dos jovens brasileiros. 

Diante do exposto somos pela rejeição das emendas abaixo 
relacionadas . 

ES21218-4 ANTERO DE BARROS 
********* PARECER **** ***** 

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

PMDB 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 

ES21219-2 ANTERO DE BARROS PMDB 
** *** **** PARECER ** **** ** * 

~ importante que a Constitu i ção garanta à gestante um 
tempo de licença necessár i o a um final de gestação tranquil~. 
parto, bem como período razoável para amamentação. Entretan
to, a fixação de quantos dias será esta licença caberá à lei 
ordinária, que por sua natureza e e dinâmica, é mais flexível 
e poderá mudar conforme os avanços que a medicina assinalar. 

ES21220-6 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ****** ** * 

Pela rejeição. A inviolabilidade dos vereadores está ade-
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quadamente consignada no Substitutivo, de modo análogo ao em
pregado para os parlament ares federais e estaduais . 

ES21221-4 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o ilustre constituinte que se suprima, no "2o.do art. 
291 o período final, com a alegação que o período, a persis
tir, consagraria a censura . Acatada a emenda, ficaria o pará
grafo em pauta com a segui nte redação: 
" 2o. -É vedada toda e qualquer censura de natureza polí tica 
ou ideológica." 
Entende o Relator haver acatado no mérito a presente propos
ta, na forma da redação dada ao tema. 

ES21222-2 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

A fixação de um percentual, como pretende o autor , é ma
téria mais pertinente à legislação ord inária e à negociação 
coletiva. 

Entendemos, por outro lado, caber à Constituição estabe
lecer apenas o princípio do salário superior quando se trata 
de trabalho noturno. Não devemos nos esquecer ainda que cer
tos detalhamentos poderão vir trazer prejuízos ao próprio 
trabalhador, uma vez que lhe tira o poder de barganha nos 
acordos entre o empregador e empregados. 

ES21223-1 GEOVANI BORGES 
********* 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 Substitutivo. 

ES21224-9 GEOVANI BORGES 
********* PARECER ********* 

PFL 

parágrafo . 

PFL 

Propõe o autor nova redação ao 2o . do art. 291, pela 
qual as ressalvas quanto aos espetáculos públicos e diversões 
sejam previstas em lei. 

A adoção de redação diversa para o tema obriga o Relator 
a rejeição da presente Emenda . 

ES21225-7 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor a supressão, no 1o. do art. 292, da expres
são "partidos políticos e de", pretendendo com isso que os 
referidos partidos políticos não "participem, como pessoa ju
rídica, do capital acionário de empresas jornalísticas ou ra
diodifusão" 
No cômputo geral das negociações, opta o Relator pela redação 
atual do texto, recomendando, assim, a rejeição da presente 
emenda. 

ES21226-5 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda foi acatada, tendo em vista os argumentos contrá
rios dos Senhores Constit uintes para a criação da SUDAMOC,es
pecialmente porque representaria uma divisão da Amazônia. 

Somos, pois, pela aprovação da Emenda. 

ES21227-3 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, a inclusão dos Territó
rios no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Fede
ral. 

Ocorre que os Territórios, classificados pela boa dou
trina como autarquias territorias federais, não dispõem de 
autonomia política , sendo, portanto, meras projeções adminis
trativas da União, não havendo razão, pois, para integrarem 
o Fundo destinado às unidades descentralizadas. 

Pela rejeição 
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A emenda propõe a supressão do Artigo 37 , das Disposi 
ções Transitórias, que trata da reformulação do Ensino de 
História do Brasil. 

Pela rejeição nos termos do Subs t itutivo . 

. ES21229-0 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

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

Optou, também, por disciplinar, nas Disposições Transitó
rias- Art . 67 do Substi t utivo- os aspectos de prazos , ob
jefos de polêmica . 

Com tal medida , ficam atendidas, ao mesmo tempo, as emen
das supressivas e aquelas de caráter modificativo - ainda que 
parcialmen~ e . 

ES21230-3 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão da parte final do parágrafo 
1o . do art. 6o. do Subs t itutivo . 

Acatamos a proposta . Pela aprovação na forma do Substi
tutivo . 

ES2123J-1 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pela rejeição, considerando que as alterações propostas 
contribuem para desfazer vários consensos obtidos nas fases 
anteriores, além do que estão em desacordo com o Substituti
vo do Relator. 

ES21232- 0 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, de certa forma, aprimora o texto do dispos i ti
vo, eis que torna mais claros o seu conteúdo e o seu alcance. 

Pela aprovação parcial , na forma do Substitutivo. 

ES21233-8 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte, que determina o Poder 
Executivo, encaminha ao Congresso relatório sobre a 
execução orçamentária , merece, também, preocupação da 
Comissão. Contudo, entendemos que a matéria deva ser tratada 
em Lei Complementar. 

Pela rejeição. 

E$21234- 6 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte inclui o ítem IV no 
art. 220 1o. : · "A política de aplicação das Agências 
Financeiras Oficiais do Fomento. 

Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da 
emenda, pela importância do assunto . Contudo, entendemos que 
a matéria, como foi proposta, não cabe na seção referente a 
orçamento, vez que este trata da execução, enquanto que o 
proposto trata de "po lí t i ca•. 

Pela rejeição. 

E$21235-4 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte objetiva traçar normas 
sobre o exercício finance iro do orçamento da União . 
A comissão entende que a matéria deve ser objeto de Lei 
Complementar, de acordo com o 7o. do ar t. 220, do 
Substitutivo , reconhecendo, entretanto os nobres propósitos 
do autor da emenda . 

Pela rejeição. 
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A nomenclatura utilizada na legislação ord i nária, bem 
como em outras esferas normat ivas, deve subordinar-se à uti
lizada na Consti tuição, lei maior. 

Julgamos o termo salário mínimo, consagrado pela histó-r 
ria, mais apropriado que o proposto pela Emenda. 

ES21237-1 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda incluir dispositivo no Capítulo ~o Sistema 
Tributário Nacional, pelo qual se estabelece a instituição de 
tratamento diferenc i ado 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 juríd i co 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 . 

ES21238-9 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

À emenda, ao ampliar a competência tributária do Municí
pio , se ajusta ao entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização , em re~ação ao Imposto Sobre Serviços; man
tém-se, contudo, o Imposto Sobre Varejo em relação a alguns 
produtos. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES21239-7 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende manter na competênc i a dos Municípioso 
imposto sobre Serviços, portanto, sem integrá-lo ao ICM , dos 
Estados. Acrescenta para competência dos Estados o Imposto 
sobre transmissão de Propriedade de veículos Automotores Usa
dos, atribuindo metade do produto aos Municípios. 

A transferência do ISS para os Estados mereceria audiên
cia dos Municípios, pois perdem a competência, alegando o au
tor que é produtivo e fisca li zado nos Municípios grandes . 

Quanto aos veículos usados, obviamente poderá alcançar a 
tributação pelo ICM, desde que os vendedores sejam comerci
antes, inscr i tos ou não . Quando o vendedor for particular, 
tributar a venda será puro expediente arrecadatório, sem 
preocupação com justiça fiscal. · 

A Comissão de Sistematização acolhe em parte a emenda , 
ao transferir aos Estados só o imposto sobre transportes ex
tramunicipais e sobre comunicações . 

ES21240-1 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda tem por escopo incluir item VI ao art.207, 
do SUBSTITUTIVO do Relator, ao Projeto de Constituição, a -
tribuindo à competência da União instituir imposto sobre o 
patrimônio líquido das pessoas físicas. 

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

Pela rejeição. 

ES21241-9 CÉSAR MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A fómula proposta pela Emenda não se apresenta como aque
la que melhor disciplina as funções e a subordinação dos ór
gãos polic iai s . 

A redação do novo Substitutivo apresentado por este Rela-
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tor regula de forma mais adequada a matéria . 
Pela rejeição da Emenda . 

ES21 242- 7 CÉSAR MAIA 
********* PARECER *** ****** 
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Pela rejeição, considerando que j á há dispositivo de or
dem geral que estabelece a igualdade de todos perante a lei. 

ES21243-5 CÉSAR MAIA PDT 
**** ***** PARECER ********* 

Nas verdadeiras democracias 
são inelegíveis os i nalistáveis . 

participativas somente 

Contudo , a i nda não atingimos 
ridade política. 

tão elevado grau de matu 

Pela rejeição . 

ES21244- 3 CÉSA R MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parc i al , nos termos do Substitutivo. 

ES21245-1 CÉSAR MAIA 
***** **** PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a matéria 
menta compete à legislação ordiná r. ia. 

ES21246-0 CÉSAR MAIA 
******** * PARECER ** ******* 

PDT 

em detalha-

PDT 

A Emenda visa a alterar o término do mandato do atual 
Presidente da República . A tese é bastante polêmica e tem en
sejado intermináveis discussões, houve o entanto um acordo em 
torno do prazo de cinco anos . Com vistas àquele per íodo esta
belecemos todo a si&temática de nosso substitutivo, motivo 
pelo qual somos por uma questão até de coerência, pela rejei
ção da emenda, em tela . 

ES21247-8 CÉSAR MAIA PDT 
** **** *** PARECER **** *** ** 

Concessão de aposentadoria por velhice aos 65 anos de 
idade a todas as pessoas que, nessa idade, a requereu, i nd i 
ferentemente de contribuição. 

Entendemos que a pretensão deverá ser atendida, pelo me
nos em parte , devido ao princ í pio da universalidade da cober 
tura previdenciária . 

As condições para a concessão do benefício , porém, devem 
ser remetida para a legislação ordinária. 

Pela aprovação parcial. 

ES21248-6 CÉSAR MAIA PDT 
**** ** *** PARECER **** ** ** * 

De fato, é absolutamente pertinente a definição de dispo
sitivo legal que contraponha-se a práticas criminosas que re
sultem em prejuízos à economia popular. 

Pela aprovação parcial . 

ES21249-4 CÉSAR MAIA PDT 
***** **** PARECER ***** **** 

A Emenda pretende dilatar o prazo dado às Assembléias 
Estaduais para promoverem a adaptação das Constituições dos 
Estados ao modelo federal , de 6 para 12 meses. 

Parece-nos demasiado o prazo sugerido . 
. Pela rejeição. 

ES21250-8 JOAQUIM HAICKEL PMDB 
** ** **** * PARECER ******* ** 

A Emenda propõe a acréscimo de parágrafo ao artigo 6o. , 
com o número 22, a partir do qual os demais parágrafos seriam 
remunerados. 

A proposta, a nosso ver, não procede, não pode ser aco ~ 
lhida . 

Opinamos , assim , pela rejeição . 
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ES21251-6 ANTONIO FARIAS 
*** ****** . PARECER ********* 
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PMDB 

PMB 

A Emenda pretende introduzi r art i go , após o 213 , obrigan
do a União a destinar a um "Fundo de Ressarcimento dos Esta
dos e Municlpios" quant i a igual ao ICM que , em virtude de i
munidade constitucional , deixar de ser arrecadado na exporta
ção de mercadorias para o exterior. Essa quan t ia seria oriun
da do produto da arrecadação dos Impostos de Importação , Ex
portação e sobre Operações de Câmbio. 

Inobstante os ponderáveis argumentos adu z idos na Justi
ficação , não se vê como atender à proposição em tela, sob pe
na de grave rombo no Tesouro Nacional . Af inal , a União já te
rá de ressarcir os Estados e o Distrito Federal (e, indireta-
mente, os respectivos Municípios) com a entrega de 10% do 
produto de arrecadação do IPI , "proporcionalmente ao valor 
das respectivas exportações de produtos industrializados" 
(art. 213, I I e 2o . e 3o . ) . Pode ser insuficiente , mas é 
o posslve l. 

Pela rejeição. 

ES21252- 4 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A emenda não se ajusta ao ent endimento predominante na 
Comissão de Sistemati zação . 

Pela rejeição. 

ES21253-2 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

O Substitutivo atende a opinião majoritária da Comissão 
de Si stematização, contrária ao acolhimento da elaboração do 
Substitutivo . Pela rejeição. 

ES21254-1 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda, embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis, não se enquadra na perspectiva do Substi
tut i vo, sendo imposs l vel, tecnicamente, o seu aproveitamento. 
Pela rejeição. 

ES212SS-9 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER **** ***** 

Pela rejeição, considerando que a medida é de toda jus. 
t i ça, resguardadora de direitos adquiridos . 

ES21256-7 VICTOR FONTANA PFL 
**** ***** PARECER ********* 

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

Pela aprovação . 

ES21257-S VICTOR FONTANA PFL 
** ***** ** PARECER ********* 

A Emenda pretende alterar a redação do Art . 20, das Dis
posições Trans i tórias, determinando que o sistema de Governo 
que venha a ser preferido só deva começar a funcionar ao fi
nal do mandato do atual Presidente da República . A matéria é 
bastante controvertida e ainda não foi definitivamente deci
dida, por este mot i vo apesar de reconhecer seus altos méritos 
somos por sua rejeição. 

ES21258-3 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER ******** * 

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

Pela rejeição . 

ES21259-1 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER **** ***** 

O art . 50 preceitua que os atuais Deputados Federa i s e Es-
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taduais, que foram eleitos Vice-Prefeitos, se convocados a 
exercer as funções de Chefe do Executivo Municipal, não per
de rão o mandato parlamentar. 

O i lustre autor da emenda considera um casuismo o texto do 
referido artigo, com a final i dade de beneficiar os vice-pre
fei t os de São Paulo e Belo Hori zonte, confl i tando ainda, esse 
dispositivo , com a pro i bição contida no art . 85, item V. 

Pelo não acolhimento. 

ES21260-5 VICTOR FONTANA PFL 
******** * PARECER ********* 

A Emenda , proposta pe l o ilustre Consti t uinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

E$21261-3 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER *** ** **** 

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

Pela rejeição , nos termos do Substitutivo. 

ES21262-1 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, "data venia", altera substancialmente os jui
zados especiais de que trata o preceito e, ao contrário do 
que se pretende, torna-lhes impositiva a criação. 

Nosso parecer, assim , é pela rejeição . 

ES21263-0 VICTOR FONTANA PFL 
***~***** PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Const itu i nte , nos levou a concluir que a alteração 
proposta con t ribui para o aperfeiçoamento do Projeto , tornan
do-o mais completo, preciso e consistente . 

Pela aprovação nos termos da redação do Substitutivo . 

ES21264-8 VICTOR FONTANA PFL 
** ******* PARECER **** **** * 

O ilustre Constituinte, com a presente Emenda, pre-
tende al t erar o artigo que estabelece os requisitos exigidos , 
para o cargo de Ministro de Estado . 

A modificação sugerida não merece ser acolhida, por
que não traduz o pensamento predominante na Comissão de Sis
tematização. 

Pela rejeição . 

ES21265-6 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a limitar a dez o número de Ministros, ma
téria claramente de legislação infraconstitucional . 

Pela rejeição. 
---------------------------------, ---------------------------------------------

ES21266-4 VICTOR FONTANA PFL 
*** *** *** PARECER ********* 

As finalidades perseguidas pela Emenda estão, em essên
cia e em parte, contempladas no Substitutivo . Pela aprovação 
parcial. 

ES21267-2 VICTOR FONTANA PFL 
*** ****** PARECER ** ******* 

A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização. Pela rejeição. 

E$21268- 1 VICTOR FONTANA PFL 
*** ** **** PARECER *** ***** * 

Os objetivos perseguidos pela Emenda já se encontram 
resguardados pelo discipl i namento que o Substitu t ivo dispensa 
à matéria . 
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Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante 
na Com i ssão de Sistemat ização . 

Pela rejeição . 

ES21270-2 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER ******** * 

A dedução, da parcela dos lucros destinada à participa
ção dos trabalhadores , para efeitos fiscais, constitu i maté
ria, que , a nosso ver, deve ser regulada em legislação ordi 
ná r ia. Deve a Constituição assegurar ao t rabalhador a part i 
cipação nos lucros da empresa em que trabalha . É o exercício 
desse direito que o torna partícipe dos destinos da organiza
ção. A caracterização, contudo, desse montante, para fins 
tributários é questão conjuntural, sujeita, portanto a alte
rações profundas no curto prazo. 

ES21271-1 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o Substitut i vo proporc io
na estímulo e justiça ao Servidor Público concursado . 

ES21272-9 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inex i s
tência de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Estado . Nessas e em outras circunstâncias procu
ramos atender , em parte , às finalidades perseguidas pela pro
posição . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES21273- 7 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER ***** **** 

As finalidades perseguidas pe l a Emenda estão , em essência 
e em parte, contempladas pelo Subs t itutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES21274-5 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER **** *** ** 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece , 
a Relataria , levando em conta a i nda as recomendações de sua 
assessor i a e a opinião majoritária dos Constitu i ntes que so
bre o assun t o também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos , chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inte i ro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo , em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses soc i al , econômico e po
lítico , a serem inscr i tos na nova Carta . Pela reje i ção, na 
forma do Substitutivo. 

ES21275-3 VICTOR FONTANA PF L 
********* PARECER ** *** **** 

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

Pela rejeição. 

ES21276- 1 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A amp l iação das imun i dades tributárias contrar i a tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
in í cio dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças ~os Estados e dos Munic í pios e de se reduzir o "deficit" 
públ i co. 
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Nos termos do subst itutivo que estamos apresentando, a 
questão do me i o-ambiente mereceu um capítulo à parte , no caso 
a cap. VI de Titulo VIII que trata da Ordem Social. Nos ter
mos do art . 209 do referi do Substituti vo , os requis itos da 
função social serão defi nidos at ravés de lei ordinária. 

Por estas razões , não cabem inc luir no texto const i tu
ciona l as proposições contidas nesta Emenda . 

Pela rejeição. 

ES21278- 8 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do caput do art i go 237, a
presentando conteúdo i novador e aperfeiçoador do Projet o. 

Com alterações de redação e supressão de particu l a r ida
des , somos pela aprovação parcial, nos termos do Substit ut i 
vo . 

ES21279- 6 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER **** ***** 

A proposição trata de matéria infraconst i tuc i onal. 
Concluímos pela rejeição. 

ES21280-0 VICTOR FONTANA PF L 
******* ** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21281-8 VICTOR FONTANA PFL 
********* PARECER ********* 

Pe l a rejeição, considerando que se trata de meio casuís
mo , desnecessário de inclusão na Carta Magna . 

ES21282-6 VICTOR FONTANA 
******** * PARECER ********* 

A redação proposta pela emenda ao parágrafo 28 
6o. inclui hipótese com t ratamento já consagrado na 
ção ordinária e que por esta pode ser aperfeiçoado. 

Pela rejeição. 

ES21283- 4 VICTOR FONTANA 
********* PARECER ********* 

PF L 

do artigo 
l eg i sla-

PFL 

A emenda dispõe sobr e a legit i mação da poése e pre~erên
cia na aquisição de ter r as públi cas, de área não excedent e a 
100 hect ares. 

A matéria será objeto de legislação ordinária. 
Pela rejeição. 

ES21284- 2 VICTOR FONTANA 
********* PARECER ********* 

PF L 

O objeto das segu i ntes emendas não possui nat ureza cons
titucional. São elas: ES21134- 0 , ES21280- 0, ES26679-9 , 
ES27682-4, ES30054-7 , ES21284- 2, ES33 167- 1, ES29520- 9, 
e ES29413-0 . 

Pela rejeição. 

ES21285-1 MÁRCIA KUBITSCHEK PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do pa rágra
fo 9o. do art. 6o. do Projeto de Const i tuição . 

O tratamento dado à matéria no Projeto é, na nossa opi 
nião, o que melhor a tende às muitas sugestões of erecidas pe
los senhores Constituintes. 

Pela rejeição. 

ES21286-9 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Tr ata-se de emenda supressi va do 3. do Art . 26 1, por 
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considerar absurdo a intervenção do Estado em serviços pri va
dos, quando estes seriam melhores que os públicos. 

O relator acatou a emenda na sua totalidade , suprimindo 
o pa rágrafo 3o . do Art. 26 1. 

Pela aprovação . 

ES21287-7 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Trata-se de mat é ria de índole administrativa de inte
resse exclusivo do Poder Executivo, não carecendo ser disci
pl i nada por norma constitucional . 

Pela r e jeição da Emenda . 

ES21288-5 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

É da tradição do nosso direito o estabelecimento da apo
sentadoria por idadé, compulsoriamente, aos 70(setenta) anos . 

Ademais, se a questão é aumentarmos tal limite de idade, 
que o ilustre Autor entende prejudicial ao País, não vemos 
que vantagens, "data venia", teríamos em aumentá-lo apenas 
para os 72(setenta e dois) anos. 

Preferimos, em suma, permanecer com o limite tradicio-
nal, estabelecido levando em conta a nossa realidade e ra-
zões de higide z física e mental. 

Pela rejeição. 

ES21289-3 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
*** ****** PARECER ****** ** * 

A propost a, conquanto meritór i a , 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. 

ES21290-7 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A opinião majoritária na Comissão de Sistematização con
duziu à eliminação do parágrafo 34 do art. 6o . . Face à su
pressão do d i spositivo emendado, votamos pela prejudicial i 
de. 

ES21291-5 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deve apenas fixar 
o dire i to de herança, ficando implícito que caberá à legisla
ção ordinár i a defin i r limites e mecanismos de tributação. 

Não há como acolher a emenda. Pela rejeição . 

ES21292-3 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A nomenclatura ut ilizada na legislação ordinária, bem 
como em outras esferas normativas, deve subordinar-se à ut i 
lizada na Constit~ição, lei maior. 

Julgamos o termo salário mínimo , consagrado pela histó-r 
ria , mais apropriado que o proposto pela Emenda . 

ES21293-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ** ****** * 

A participação dos trabalhadores na gestão das empresas 
tem o verdadeiro Signif i cado da integração do capital e do 
t rabalho. Traduz , portanto, relevante conquista dos trabalha
dores que, também participando dos lucros, permitirá que se 
cumpra a verdadeira função social da empresa. 

ES21294-0 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
** ******* PARECER ********* 

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

Pela aprovação , nos termos do Subst i tutivo. 
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ES21295-8 CHAGAS RODRIGUES 
********* PARECER ******* ** 

Emenda ao art . 46 do art. 6o ., para dar - lhe 
A proposta já se encontra consignada no 

cuja a redação deve prevalecer . 
Pela rej ei ção . 

ES21296-6 CHAGAS RODRIGUES 
****~**** PARECER ********* 

PMDB 

maior âmbito. 
Substitutivo , 

PMDB 

Propõe a alteração do parágrafo 32 do artigo 6o.. A re
dação do Projeto preservou o princípio , sem buscar especifi 
cá-lo . Portanto, o objetivo visado pelo Autor será alcançado 
mediant e a aludida prese r vação , em redação direta e clara. 

Pela re j eição. 

ES21297-4 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
******** * PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 56 do art. 6o . para torná- lo mais 
consistente. 

A proposta esbarra na inexequibi l idade do dispositivo em 
s i o 

Pela re j eição . 

ES21298-2 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES21299-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
*** ** ** ** PARECER ******** * 

A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente 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 úl timas 
décadas, a média de vida da população brasileira . 

Não bastasse essa circunstância, a medida traria ser1os 
problemas para o sistema prev i denciário , portant o estaríamos 
aposentando precocemente uma verdade r ra leg i ão de segurados . 

Pela rejeição. 

ES21300-8 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
******* ** PARECER **** *** ** 

A prática do serviço extraordinário e as condições de 
sua efet1vação const i tuem matérias altamente diferenciadas, 
conforme regiões e ramos de produção. Optamos, por essa ra
zão , por deixar à convenção colet i va, resultado de negociação 
entre as partes interessadas , sua regulação. Qualquer dete r 
minação legal, restringiria a negociação desejada, ou mesmo a 
impediria . 

ES21301-6 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A duração diár i a do trabalho não super ior a 8 (oi t o ) ho-
ras como consta do subst itutivo 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 leg i slação ord i nária. 

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, d i ferença sign i f i 
cativa a esse respeito, entre países desenvolvidos ou não . 

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso at razo . A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Le i pode atender . 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determ i nado momen t o da vida econômica do país, mas, pelo de 
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse públ i co 
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PMDB 

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 reduz idas . 

Num quadro inverso , em que a necessidade imperiosa de se 
expand i r ou i ncrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nac iona l , poderá o Es t ado, em consonância com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,des
de que compensatór i as a ní vel 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
síve l 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. 

ES21302-4 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte , nos levou a concluir que a alteração 
propos t a contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornan
do-o mais completo. preciso e consistente. 

ES21303 - 2 JORGE HAGE PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Visa à supressão do art. 59 e parágrafos das Disposições 
Transitórias do Substitutivo do Relator por não ser prudente 
a extinção abrupta e sumária de um instituto centenário . 

Consideramos que é bem antiga a luta dos civilistas bra
s i leiros pela extinção da enfiteuse, de modo a tornar pouco 
surpreendente a extinção proposta. 

ES21304-1 JORGE HAGE PMDB 
** ***** ** PARECER *** ** **** 

A presente Emenda visa a su~rim i r o ~rt. 6o. das Disposi
ções Transitórias, o qual preve a criaçao 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 . 

ES21305-9 JORGE HAGE PMDB 
** ******* PARECER ** *** **** 

A emenda em tela visa a alterar a redação do art . 7o. do 
do Título Das Disposições Transitór i as . 

Dada a supressão do referi do dispositivo no Substitutivo a 
ser apresentado pelo Relator em razão do acolhimento de Emen
das nesse sentido, somos pela prejudicialidade da proposição. 

ES21306-7 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a alterar o término do mandato do atual 
Presidente da República. A tese é bastante polêmica e tem en
sejado int ermináveis discussões, houve , no entanto um acordo 
em torno do prazo de cinco anos . Com vistas àquele período 
estabe l ecemos toda a sistemática de nosso Substitutivo , motivo 
pelo qual somos por uma questão até de coerência, pela rejei
ção da emenda, em tela . 

ES21307-S JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ****** *** 
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A Emenda do eminente Constituinte , que visa diminui r em 
05 anos o prazo para o cumprimento do parágrafo 5o. do artigo 
220 , não se coaduna com a opinião da maioria dos membros da 
Comissão , vez que, com a diminuição do tempo pretendido , de i
xaria um prazo muito curto para alcançar os objeti vos que i m
põe a matéria. 

Pela rejeição . 

ES21308-3 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Pela rejeição , cons iderando que os termos do "compromis
so" deverão ser caracterizados pela generalidade, sem qual
que r particularização . "Manter e cumprir" a Constitu ição já 
diz tudo . 

ES 21309-1 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação. considerando que a importância transcenden 
tal da matéria exige que sua regulação se faça pela competên
cia exclusiva da União. 

ES21310- S AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

O contexto do Substitutivo já contempla , em linhas ge
rais , a idéia preconizada pela Emenda do ilustre Constituin
te. 

Pela prejudicialidade. 

ES21311-3 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constitu i nte, nos levou a concluir que a alteração 
proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornan
do-o mais completo, preciso e consistente. 

ES21312-1 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda do nobre Constituinte altera a redação do arti
go 57 , das Disposições Transitórias . 

O referido artigo será suprimido , em virtude de aprova
ção de emenda que vincula receita para a educação, no capítu
lo III, da Educação e Cultura. 

Pela prejudicialidade . 

ES21313-0 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda pretende incluir um inciso VI I ao artigo 19 do 
Substitutivo do Relator para incluir a ação civil pública. 
Em nosso entender, a refer i da ação não é, como afirma o ilus
tre autor da Emenda , um instrumento de garantia da cidadania , 
mas sim meio de proteção coletiva de interesses difusos, de 
cidadãos brasileiros ou não. 

Pela rejeição. 

ES21314-8 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

Como exceção , a nova versão para 9 projeto acolhe a 
pretensão da emenda. 
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O Constituinte Francisco Dornelles pretende suprimi r do 
Projeto de Constituição a al\nea "c" do item II do 8o. do 
art. 209, o qual institui imunidade do ICMS ao transporte ur
bano de passageiros, nas áreas metropolitanas e micro-regi
ões . Alega que não tem o menor sentido estabelecer em precei
to constitucional, a intributabilidade citada e que, se ne
cessária isenção , cabe ao Estado titular do imposto fazê-lo. 

Competindo o ICMS aos Estados, rea lmente a cada um deles 
deveria caber decidir , em respeito ao principio federativo. 
Não se trata, efetivamente, de preservar um valor fundamental 
da sociedade, como é próprio das demais imunidades previstas 
na Constituição. 

ES21316-4 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, considerando que o dispos iti vo 
foi suprimido pelo novo substitutivo do relator. 

ES21317-2 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer in~roduzir no imposto sobre 
transmissão "causa mortis", de competência dos Estados, que 
as al\quot as "não excederão os limites estabelecidos rm reso
lução do Senado da RepQblica" (art. 209, II). A restauração 
do Sistema Federativo importa em respeitar a autonomia dos 
Estados Federados para estabelecerem as al\quotas dos impos
tos que lhes são distribuídos, especialmente quando o tributo 
atinja fenômenos intra-estaduais. 

Nova versão do Projeto de Constituição acolhe a preten
são em parágrafo introduzido. 

ES21318-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21319-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a criação de novos muni
cípios não dependerá mais da aprovação da câmara de vereado
res, em virtude do acolhimento de várias emendas neste senti
do. 

ES21320-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A hipótese prevista na emenda jamais ocorreria, quando 
seu insigne autor declara que: "os direitos originários dos 
\ndios se expressam pela posse e ocupação de todo o territó -
rio nacional" . 

Esse direito está limitado à posse das terras reconheci
das como reservas ind\genas, as quais serão devidamente de
marcadas pela União . Estas ~reas dest i nam-se a sua habitação 
efetiva, as suas atividades produtivas , a sua preservação 
cultural consoante seus usos, costumes e tradições. 

Intentar dar outro tipo de interpretação sobre os direi
tos concedidos aos \ndios no Capítulo VIII do Substitutivo, 
pela coerência que apresenta, é o mesmo que intentar a qua
dratura do circulo. 

ES21321-1 

Tais razões nos impedem de acatar a sugestão . 
Pel a rejeição. 

NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

PMDB 

O acréscimo proposto conflita com a exigênc i a que, no 
próprio dispositivo alvo da Emenda, o antecede, isto é, a 
necessidade de concurso pQblico para ingresso na at iv idade 
notaria l e registral. 

Pela rejeição . 
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Pela rejeição, considerando que a matéria está mais apta 
às Const itu ições estaduais, competindo à Constituição Federal 
apenas o dispositivo de ordem geral constante do Substitu
tivo . 

ES21323-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Não obstante não tenha o novo Subst it utivo aproveitado na 
íntegra o texto proposto pela Emenda, é de ressaltar-se que 
parcela dele passa a constar do referido documento , por me
lhor disciplina a matér ia . 

Pela aprovação da Emenda na forma do Substitutivo. 

ES21324-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sugere redação alternat i va para o "caput" do 
artigo 303, suprimindo da proposta original o direito de os 
índios usufruírem com exclusividade das riquezas do solo das 
terras de posse imemoria l . 

Sem dúvida, a redação original assegura, mais apropria -
damente, os direitos dos índios sobre as terras de posse ime
morial onde eles se achem permanentement e localizados , motivo 
por que optamos pela sua manutenção . 

Pela rejeição . 

ES21325-3 NILSON GIBSON 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 púb)ica), enquanto o alvo da Saúde 
Ocupacional é o Trabalhador". 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único de Saúde . 

Por estar consignado no artigo 7o., ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado, no caso, através do Sistema único de 
Saúde. 

Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibil idade da existênc ia 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 hig i ene e a segurança . do traba
lho. Não é um anglic ismo, portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde " e ocupaciona l" não é anglo-saxónica, mas, s im , 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 
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O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do t r abalhador , por 
reconhecer -se que as condições de traba l ho e o amb i ent e onde 
e l e exer ce a sua ocupação são potencia lmente 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 respeit ável pe l a sua 
ação no contexto da Saúde Ocupaciona l , é apenas uma disci
plina auxiliar, dentre t antas outras, como a enf ermagem do 
Trabalho, a toxicolog i a , a ergonomia , etc., com vis t as a pre
servação da integridade física e menta l da pessoa que traba
lha, junto à medicina do trabalho , promovendo, protegendo e 
recuperando a saúde. 

Quanto ao·argumento levantado de como ficar i am 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 funqamental dos dire i tos 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 vig il 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. 

ES21326-1 NILSON GiaSON PMDB 
** ******* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r , do artigo 263 
do subst i tutivo do Relator, a expressão "e Saúde Ocupacional" 
argumentando que "o Sistema Nacional ún i co de Saúde tem como 
alvo o ser humano (a saúde pública), eDquant o o alvo da Saúde 
Ocupacional é o Traba l hador". 

Cremos ser equ i vocada 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 Si stema 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 determinação de como este d i reito 
poderá ser assegurado, no caso, através do Sistema único de 
Saúde. 

Entende o relator que a defin i ção de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério, a i nda que a idé i a de 
s i stema i mplique também na possib i l i dade da existênc i a de 
subsistemas, ligados a vários ministérios. 

Quanto ao termo "Saúde Ocupaciona l 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 htgiene e a segurança do traba
lho. Não é um angl i cismo , po~tanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupaciona l" não é anglo- saxônica, mas , sim, la
t ina. 

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 traba lho, 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 apti dões fisiológicas e psicológicas; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
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O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se r esguardar 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 cond i ção 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 respeitável pela sua 
ação no contexto da Saúde Ocupacional , é apenas uma disc i 
pl ina 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, prot egendo 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 ma i s fundamental dos direitos e dos bens do ser 
humano, portanto, as condições de segurança e higiene que 
garantem a saúde, também não podem ser suscet íveis de qual
quer negociação . 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupac ional e a 
sua vig i lância epidemi ológica i ntegrem a rede básica de saú
de, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmen t o da saúde 
pública, assim considerada pela OMS . 

Somos, pois, pela rejeição da emenda. 

ES21327-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda oferece nova redação ao parágrafo 2o. do arti
go 302, visando a estabelecer que a ·exploração de minérios e 
de energia hidráulica em terras indíginas somente poderá ser 
desenvolvida de acordo com critérios defin idos em le i pela 
união. 

No nosso entendimento, a redação constante do texto do 
Segundo Substitutivo é a que da maneira mais adequada 
garante os i nteresses nacionais e assegura os dire i tos das 
populações indígenas. 

Pela rejeição. 

ES21328-8 ANTERO DE BARROS PMDB 
**** ** *** PARECER **** **** * 

A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo 
Subs t itu t ivo. 

Concluímos pela prejud i cial i dade. 

ES21329-6 ANTERO DE BARROS PMDB 
***** *** * PARECER ****** ** * 

A Emenda , ao pretender a estatização dos serviços nota
rias e registrais, procura ressusc i tar i déia já vencida nas 
fases anteriores de elaboração constitucional. 

Pela rejeição . 

ES21330-0 ANTERO DE BARROS 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 impresc i ndível ao projeto. 

Pela rejeição . 

ES21331-8 ANTERO DE BARROS PMDB 
****** *** PARECER ********* 

As relações de trabalho no meio r ural são muito diferen t es 
das da cidade . Como consequência di f erem também os condicio
name ntos da associatividade. 

É preciso assegurar, expressamente , a adoção dos princí 
pios que r egem o sind icalismo urbano, mas é t ambém necess ar1o 
deixar à lei a margem de flexibilidade que pe rm i ta a escolha 
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de formas condizentes com as peculiaridades da vida do campo. 
Ass i m, a norma do parágrafo 6o . do art. 9o . do Substituti 

vo deve permanece r . 
Pe la r e jeição . 

ES21332-6 ANTERO DE BARROS PMDB 
****** *** PARECER ** ******* 

A Emenda pretende suprimir o 4o . do Art . 18, sob o 
fundamento de que o dispositivo i nviabiliza a criação de par
tidos , na medida em que um par tido que se cria não pode pos
su i r representantes eleitos na sua legenda . 

Es t amos ma i s ou menos de acor do com a objeção e vamos 
assim, deixar o assunto à decisão posterior, por lei comple
mentar . 

ES21333-4 ANTERO DE BARROS PMDB 
**** ***** PARECER ***** **** 

A proposição é louvável e a jus t ificação, conveniente . 
Entretanto, a matéria deverá ser considerada quando da regu 
lamentação do sistema único de saúde. 

Pela rejeição . 

ES21334-2 FRANCISCO DORNELLES PFL 
*** ****** PARECER ********* 

Propõe a Emenda seja suprimido, no item II do art. 195 , 
o termo "divislveis " . 

Examinando as razões invocadas para a emenda, conclulmos 
que esta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do 
Substitutivo, porquanto torna mais funcional e prática a 
aplicação das taxas, sem desfigurar sua natureza e 
caracterlsticas fundamentais. 

Pela aprovação . 

ES21335- 1 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Pela rejeição, considerando que a disposição proposta, se 
repetitiva não se pode propriamente denominar , encerra uma 
explicitação do que já consta do "caput". 

ES21336-9 AUREO MELLO PMDB 
*** ****** PARECER ** ****** * 

Embora o Projeto não mencione quem caberá prestar esse 
tipo de assistêncja, nenhum impedimento ocorre que as em
presas privadas e órgãos públicos assumam,como dever , a pres
tação desse beneflcio , pelo que consideramos rejeitada a pre
sente Emenda. 

ES21337-7 AUREO MELLO PMDB 
******* ** PARECER ** ******* 

Exceção feita a algums itens especlficos da relação em
pregatícia no âmbito das empresas, devem ser assegurados aos 
trabalhadores domesticas todos os direitos comuns aos demais 
trabalhadores. 

ES21338-5 PLÍNIO MARTINS PMDB 
******** * PARECER ** **** *** 

A Emenda pede a supressão da norma do parágrafo 5o. do 
art. 9o. do Substitutivo para evitar que a Constituição per
mita a existência de mais de uma entidade sindical represen
tativa da mesma categoria ou comunidade de interesses. 

Isso signifiça a adoção do princípio da unicidade sindi
ca l . Em nosso Substitutivo optamos pelo pluralismo , como a 
melhor forma de prática da democracia sindical . 

Somos pela rejeição. 

ES21339-3 PLÍNIO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

As atribuições da referida corporação acha-se intimamente 
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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. 

ES21340-7 PLÍNIO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A interpretação conjunta do preceito alvo da Emenda e do 
artigo 136 deixa induvidosa a observância do quinto estabele
cido em favor dos membros do Ministério Público e dos advoga
dos, o·que vem obviar , indiscut i velmente, o recei o manifesta
do pelo ilustre Autor. 

Pela rejeição. 

ES21341-5 PLÍNIO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

O proposto na Emenda contraria definição consolidada do 
Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES21342-3 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda do nobre Constituinte estabelece vinculação pa
ra o ensino pela União, Estados, Municípios e o Distrito Fe
deral. 

Não obstante a importância da Emenda, entendemos que o 
Plano Plurianual deve estabelecer as aplicações para o ensi
no; e que a Constituição deve estabelecer princípios e não 
critérios, ficando estes para os Planos Plurianuais. 

Pela rejeição . 

ES21343-1 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, considerando que a matéria .não deve ser 
restringida por meio da lei ordinária. 

Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES21344-0 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. O estabelecimento de pun1çoes na Consti
tuição não é de bom-tons. As normas constitucionais são para 
ser cumpridas, ficando as transgressões por conta de lei pe
nal. 

ES21345-8 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor que o disposto no ar t . 17 não seja 
aplicado às eleições de 15 de novembro de 1988. 

A matéria é de grande importância para os candidatos, 
tendo em vista que as regras eleitorais não devem mudar no 
ano do pleito. 

Pela rejeição. 

ES21346-6 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

A proibição de privilégios fiscais visa a resguardar a 
concorrência e, consequentemente, os mecanismos de eficiência 
requeridos ao segmento estatal. 

Pela rejeição . 

ES21347-4 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

A jornada de trabalho deve reflet i r uma situação conjun
tural que a só a lei pode atender. Quarenta horas não convi
v i a a um determinado momento da vida econômica do País, mas 
pelo desenvolvimento tecnológico, 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 i me atual de 48 horas semanais, várias cate
gorias em decorrência da lei específica ou por força de con-
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quistas em acordos ou convençoes coletivas, já cumprem jorna
das reduzidas. 

Enfim , considerando que o Congresso Nacional, sempre 
sens í vel às reivindicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do País , poderá, com maior flexibilidade , disci
plinar essa controversa questão, optamos por manter apenas, a 
limitação da duração diár ia do trabalho em 8 horas, no máxi
mo . 

ES21348-2 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a alterar o término do mandato do atual 
Presidente da República. A tese é bastante polêmica e tem en
sejado intermináveis discussões, houve o entanto um acordo em 
torno do prazo de cinco anos . Com vistas àquele período esta
belecemos todo a sistemática de nosso substitutivo, motivo 
pelo qual somos por uma questão até de coerência, pela rejei
ção da emenda, em tela . 

ES21349-1 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a medida é moralizadora, 
evitando oportunismos e outros interesses escusos. 

ES21350-4 ANTONIO DE JESUS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que no Substitutivo do Rela
tor já há dispositivo sobre a matéria . 

ES21351-2 FERNANDO BEZERRA COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do 
item I do art. 213 do atual Substitutivo, pelos ponderáve i s 
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. 

ES21352-1 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21353-9 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda foi acatada , tendo em vista os argumentos contrá
rios dos Senhores Constituintes para a criação da SUDAMOC,es
pecialmente porque representaria uma divisão da Amazônia . 

Somos , pois, pela aprovação da Emenda. 

ES21354-7 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda tornar exclusiva de membros dos Tribu
nais Superiores a nomeação para o exercício das altas funções 
de Mini stro do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, de
fere ao Presidente da Suprema Corte a competência para efet i 
var a nomeação. 

A proposta, beM se vê, não se emoldura no sistema clássico 
de "freios e contrapesos", adotado tradicionalmente no Brasil 

Pela rejeição, pois . 

ES21355-5 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela reje i ção . 
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A Emenda contraria frontalmente a linha de ori entação 
perfilhada pelo Substitutivo, que prevê a nomeação dos mem
bros dos tribunais pelo Executivo, após escolha do indicado 
em lista tr,~ice previamente remetida, não admitida, assim , a 
nomeação pelo próprio tribunal cujo cargo deva ser provido. 

Pela rejeição. 

ES21357-1 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

A matéria constante da presente emenda, embora os altos 
propósitos do eminente Constituinte ,conflita com a sistemáti
ca adotada pelo Substitutivo . 

• Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES21358-0 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão pretendida em nada aperfeiçoa o texto, pois 
torna-se indispensável a previsão de mecanismos de defesa do 
Estado e das Instituições Democráticas. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES21359-8 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

Proibição total de subvenção do Poder Público a entidades 
de previdência privada . 

A emenda inviabilizaria todas as entidades que servem a 
servidores públicos. Além disso, a empresa, seja privada ou 
pública, que istituir sistema de previdência privada, é obri
gada a arcar com parte do custeio do sistema. 

ES21360-1 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES21361-0 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

A explicitação do qeu vem a ser as necessidades vita i s 
não convém a um texto constituticonal. Na realidade, tais ne
cessidades não dinâmicas e pass,veis de mudança ou evolução 
ou, ainda, o grau de importância de cada um pode variar de 
tempos em tempos. Consequentemente, engessá- las num preceito 
constitucional é de todo desaconselhável. 

ES21362-8 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
tência de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Estado. Nessas e em outras circunstâncias procu
ramos atender, em parte, às finalidades persegu idas pela pro
posição. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES21363-6 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Não é de bom-tom a inclusão na Constitui
ção de normas penais . Os crimes contra a Administração Pública 
já estão previstas no código penal . 

ES21364-4 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ******** * 

O autor da Emenda propõe a i nscrição , na Constituição , da 
regra máxima da u~icidade sindical . 

Entretanto, em nosso Substitutivo, optamos pela adoção do 
pluralismo sindical, embora mitigado por algumas normas que 
reputamos necessárias ao atendimento das peculiaridades do 
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O pluralismo, a nosso ver, é a fórmul a mais consentânea 
com a liberdade e a autonomia sindicais. 

Somos pela rejeição . 

ES21365- 2 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação sugerida pela Emenda não aperfeiçoa o texto, 
ao restringir às Forças Armadas a defesa da soberania do Ter
ritório Nacional . 

A expressão "defesa da Pàtr i a", parece-nos mais apro
priada. 

Pe l a rejeição~ 

ES2 1366-1 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

No art. 10 do Substitutivo, consagramos o princípio da li
berdade do exercício do direito de greve, ou seja, da parali
sação coletiva do trabalho constitucionalmente garantida . 

Decorre daí que a re l ação empregatícia não pode ser rompi
da por essa razão, eis que não é possível fazer resultar uma 
punição do exercício de um direito. 

Não é, pois, necessàrio repetir expressamente o que na re
gra jà està contido. 

Somos pela prejudicialidade. 

ES21367-9 FERNANDO BEZE RRA COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons iderando que as alterações propostas, 
além de diminuta importância, vêm quebrar consensos anterior
mente firmados, além do que estão em desacordo com o novo Su-
bstitutivo do Relator. · 

ES21368-7 ANTERO DE BARROS PMDB 
********* PARECER ********* 

A estabilidade, entendida como a garantia de permanência 
no emprego e, como cont raposição 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 so lução 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 v i tal e inalienàvel · da 
própria atividade empresarial, sabe que não pode ser tratado 
como uma simples peça, um instrumento ou màquina 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 empresàrio em recur
sos humanos, buscando habilitar e aprimorar a qual ificação 
profissional de seus empregados. Por tudo isso, é elementar 
que seja virtualmente contràrio 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 íci a, 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 majoritària dessas propostas, aceita por lideranças de 
categorias econômicas e profissiona is que, diuturnamente, vêm 
se manifestando por todos os meios de comunicação: é a veda-
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ção da despedida imotivada ou sem justa causa, em termos a 
serem definidos pela legislação ordinária. 

ES21369-5 IVAN BONATO PFL 
********* PARECER ********* 

A s ubstitu i ção do impos t o sobre vendas a varejo de merca
dorias pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza, pre
tend ida pela emenda, não se ajusta ao entend i mento predomi 
nan t e na Comisão de Sist ematização . Todavia , há acor do em 
re i ntroduzir o imposto sobre serviços e em restringir o âm -
bito de incidência do Imposto de Venda a Varejo . 

Pela aprovação parcial. 

ES21370-9 IVAN BONATO PFL 
********* PARECER **** ** *** 

A exportação de produtos industrializados goza de imuni
dade tributária no âmbito do Imposto sobre Produtos Indus
trializados e do Imposto sobre Operações Relat i vas à Ci rcula
ção de Mecadorias , no t exto do Substitutivo , de conformidade 
com seus Art. 207, 3o ., i tem II, e 209 , 8o . , item II , a
línea "a ". No que tange ao imposto de exportação, não é con
ven i ente a concessão de imunidade tributária , para permitir, 
ao Governo Federal, o controle do comércio exter ior. Normal
mente , as exportações, no âmb i to desse imposto, só são tribu
tadas quando as quantidades necessárias ao abastecimento in
te r no se vêem ameaçadas. O Substitutivo , portanto , já atende 
aos objetivos visados pelo Autor da Emenda, nos limites da 
conveniência ditada pela política econômica. 

ES21371-7 IVAN BONATO PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda elevar para 30% a participação dos Munici 
pios no ICMS. 

A alteração quebraria o equilíbrio estabelecido pelo pr o
jeto. 

Pela rejeição. 

ES21372-5 IVAN BONATO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que a absorção da prestação de 
serviços , pelo ICM, de competência dos Estados, seja restri
ta aos serviços relacionados à industrialização ou comercia
lização de mercadorias, preservando nos Municípios o imposto 
sobre a prestação de outros serviços (Art . 209 . III ). 

A Comissão de Sistematização está deixando com os Estados 
só os serviços de transporte extramunicipais e de comunica
ção. 

ES21373 - 3 IVAN BONATO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que a absorção da prestação de 
serviços , pelo ICM, de competência dos Estados, seja restri
ta aos serviços relacionados à industrialização ou comercia
lização de mercadorias, preservando nos Municípios o imposto 
sobre a prestação de outros serviços (Art . 209. III). 

A Comissão de Sistematização está deixando com os Estados 
só os serviços de transporte extramunicipais e de comunica
ção . 

ES21374-1 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER *** ****** 

Esta Emenda i ntenta modificações ao art. 207 do SUBSTI
TUTIVO do Re l ator ao Projeto de Constituição, e adição de im
postos sobre "produção, importação, curculação , distribuição 
ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gaso 
sos, e de energia elétrica". 

Pelo sistema tributário adotado pelos Constltuintes, a 
União perderá seis tributos sobre: 1) Transportes; 2) Comu
nicações ; 3) Librificantes e Combustíveis; 4) Ener gia Elét ri 
ca; 5) Territorial; 6) Mine rais. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES21374-1 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 

PÁG: 0080 
16/10/87 
15:52:30 

Assim, o que pretende a emenda traria desequilíbrio ao 
sistema tributário, porquanto, alteraria as receitas tr ibu 
tárias dos Estados, que passariam a receber as rece it as 
destes impostos (1 a 6, supramencionados). 

Pela rejeição. 

ES21375-0 . RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação parcial. 

ES21376-8 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende , a Emenda, acrescentar ao Projeto de Cons -
tituição (SUBSTITUTVIVO do Relator) estabelecendo que " As 
isenções e reduções de tr ibutos sobre rendimentos de pessoas 
físicas serão extensivos a todos os contribuintes; vedado 
qualquer tratamento diferenciado beneficiando determ i nadas 
categorias de contribuintes ou espécies de rendimentos". 

A ampliação de isenções e reduções de tributos, contra
riaria tendência crescente que vem se manifestando, entre os 
Constituintes, desde o início dos trabalhos das Subcomissões• 
e das Comissões Temát i cas. 

Pela rejeição. 

ES21377-6 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda adic i ona item III ao 3o. do art. 207 do 
Projeto de Constituição (SUBSTITUTIVO do Relator), dispondo 
que o IPI "não incidirá sobre as máquinas, equipamentos e 
veículos utilitários, adquiridos pelas Prefeituras Munici 
pais com até 20.000 habitantes . 

Evidentemente, trata-se de matéria que deve constar de 
legilação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES21378-4 RENATO. JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo . 

ES21379-2 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda do nobre · Constituinte estabelece limites de 
gastos com pesssoal pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios . 

Compartilhamos da preocupação do eminente Constituinte, 
entretanto entendemos que a matéria deve ser tratada em lei 
complementar. 

Pela rejeição. 

ES21380-6 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O Constituinte Renato Johnsson quer acrescentar às previs
tas imunidades ao ICMS as máquinas, equipamentos e veículos 
ut ilitári os adquiridos pelas Prefeituas Municipais com até 
20.000 habitantes (art. 209, 8o. , inciso II, letra "d"). 

Malgrado os Municípios tenham enormes responsabilidades 
quanto à manutenção das estradas vicinais e estejam com equi
pamentos e máquinas necessitadas de substituição, a matéria 
deveria ser decidida em lei de caoa Estado , perante avalia
ções concretas . O Sistema Federativo deve respeitar a autono
mia dos Estados quanto aos impostos que lhes são distribuídos 
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Pela prejudicialidade considerando que o dispositivo foi 
supr i mido pelo novo substitutivo do relator. 

ES21382-2 GERSON PERES 
********* PARECER ********* 

ES21383-1 

O Judiciário não pode ser independente do povo. 
Pela rejeição. 

GERSON PERES 
********* PARECER ********* 

PDS 

PDS 

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

Pela reje i ção. 

ES21384-9 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela reje i ção . 

ES21385- 7 GERSON PERES PDS 
****** *** PARECER **** *** ** 

Suprime interferência do povo na escolha de magistrados, 
que seriam escolhidos pela própria classe. Incompatível com o 
regime democrático . 

Pela rejeição. 

ES21386-5 GERSON PERES PDS 
** **** *** PARECER ** ** **** * 

A Emenda estabelece que o Tribunal , além de e l aborar a 
lista tríplice , fará a nomeação. Cria-se , assim, uma casta 
judiciária , uma nova "noblesse de robe ". 

Pela rejeição . 

ES21387- 3 GERSON PERES 
**** ***** PARECER **** ***** 

O Judiciário não deve ser independente do povo . 
Pela rejeição. 

E$21388-1 GERSON PERES 
****** *** PARECER ** **** *** 

PDS 

PDS 

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 i lustre au t or da Emen
da, porquanto mantemos no Substitutivo o regime parlamenta
rista, com as competências e atribui ções que foram objeto de 
análise e aprovação das lideranças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados. 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES21389-0 GERSON PERES PDS 
** ** ***** PARECER ***** **** 

A emenda em exame propõe nova redação ao parágrafo 11 do 
art. 6o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

Concordamos com as razões expostas pelo autor em sua jus
tificação e nos manifestamos pela aprovação parcial. 

ES21390-3 MAURÍLIO FERREIRA LIMA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Tendo em vista o disposto no art . 10 das Disposições 
Transitórias do novo Substitutivo, somos pela prejudicialida
de da Emenda. 

Pela rejeição, nos termos do Substitutivo. 

ES21391-1 PLÍNIO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da Emenda propõe a inscrição , na Cons ti tuição, da 
.r e§ra máxima da unicidade sindical . 

Entret anto, em nosso Substitutivo , optamos pela adoção do 
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pluralismo sindical, embora mitigado por algumas normas que 
reputamos necessárias ao atendimento das peculiaridades do 
sindicalismo brasileiro. . 

O pluralismo, a nosso ver, é a fórmula mais consentânea 
com a liberdade e a autonom i a sindica i s . 

Somos pela rejeição . 

ES21392-0 PLÍNIO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda do nobre Constituinte altera a redação do arti
go 57, das Disposições Transitórias . 

O referido artigo será suprimido, em virtude de aprova -
ção de emenda que vincula receita para a educação , no capítu
lo III, da Educação e Cultura. 

Pela prejudicialidade. 

ES21393-8 PLÍNIO MARTINS PMDB 
******* ** PARECER ** ******* 

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

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

Pela aprovação parcial. 

ES21394-6 PLÍNIO 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 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. 

ES21395-4 PLÍNIO MARTINS PMDB 
**** ***** PARECER ******* ** 

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

Pela aprovação . 

ES21396-2 RUBEN FIGUEIRÓ 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 nacional sem contudo ir além dos limites 
razoáveis no que tange à determinação dos sujeitos e do obje
to dessas atividades. 

Pela rejeição. 

ES21397-1 RUBEN FIGUEIRÓ PMDB 
*** ***** * PARECER ****** *** 

A proposição trata de matéria infraconstitucional . 
Concluímos pela rejeição. 

ES21398-9 EUCLIDES SCALCO PMDB 
**** **** * PARECER ******** * 

Pela rejeição, considerando que a tese da reeleição 
encontrou acolhida nos outros casos e quanto 
Vice-Prefeito, a matéria pertence mais às Constituições 
duais. · 

não 
ao 

Esta-
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A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art . 6o . 
do Substitutivo , que assegura ao proprietário de imovel rural 
o dire ito de obt e r do Podder Público declaração , renovável 
per i od i camente, de que o bem cumpre função social . 

En t endemos que a emenda deve ser acatada , uma vez que a 
manut enção· do dispositivo no tex t o constitucional acarretará 
a criação de novas instâncias burocráticas , estimulando varia
das f ormas de corrupção e obs t aculizando a i mplementação da 
reforma agrária no Pa í s . 

Pela aprovação . 

ES 21400-4 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* 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
çoamento do Projeto em questão. 

Pela aprovação na forma do Substitut i vo. 

ES21401-2 MESSIAS GÓIS PFL 
*** ****** PARECER ********* 

O elenco de direitos expl i ci t ados no artigo 7o . fo r ma 
um conjunto de princípios, enunciados de maneira gener1ca , 
como exige o texto de uma Constituição . Não são normas de uma 
legislação trabalhista , mas sim preceitos que serão regula
mentados através de le i ordinária, a fim de proteger o traba
lhador. Sua presença na Constituição é imperativa na medida 
em que garante aos trabalhadores, através de uma lei maior , 
direitos inerentes à sua condição. 

ES21402-1 MESSIAS GÓIS PFL 
***** **** PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9 . 

ES21403-9 MESS I AS GÓIS PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do 2o . do Art. 302 . A op
ção pela manutenção do dispositivo, conforme consta do Ante
projeto da Comissão de Sistematização, deve-se à necessidade 
de conceder t ratamento especial às terra ocupadas pelos ín
dios, uma vez que elas representam a garantia da sobrevivên -
cia física e cultural das populações indígenas. 

Pela rejeição. 

ES21404-7 MESSIAS GÓIS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , consider ando que no interior há 
de médicos. 

ES21405-5 MESSIAS GÓIS 
******* ** PARECER ***** **** 

PFL 

carênc i a 

PFL 

A Emenda visa a suprimir disposição normativa do Substi
tutivo por entender que é despic i enda . . No entanto, por não 
refletir o entendimento da Comissão de Sistematização, deve 
ser rejeitada. 

E$21406-3 MESSIAS GÓIS PFL 
********* PARECER ******** * 

Data vênia do ilustre Autor, a prerrogat i va da escolha dos 
Mi nistros do Tribunal de Contas apenas pelo Presidente da Re
pública é idéia que não conta com o apoio, até agora, da 
maioria dos membros da Comissão . 

Ao contrário, a idéia prevalente é de que o Congresso Na
cional, como órgão máximo do sistema de controle externo, 
parti c ipe diretamente do processo de seleção dos Ministros , 
ainda que em parte. 

Assim, somos pela rejeição da emenda. 
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A Emenda visa a suprimir disposição normativa do Substi
tutivo por entender que é despicienda. No entanto, por não 
refletir o entendimento da Comissão de Sistematização, deve 
ser rejeitada . 

ES21408-0 MESSIAS GÚIS PFL 
***** ** ** PARECER ** ******* 

Pela rejeição, considerando que a matéria faz parte da 
tradição constitucional brasileira . 

ES21409-8 MESSIAS GÚIS PFL 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistemat ização. Pela rejeição. 

ES21410-1 MESSIAS GÚIS PFL 
********* PARECER ********* 

O autor propõe a supressão dos art. 247 e 248, admitindo 
que a questão está prevista no art. 245, que estabelece o di
reito de propriedade rural condicionado ao cumprimento de sua 
função social, mediante requisitos definidos em lei. 

Em que pese à intenção do autor da Emenda em produzir um 
texto mais sintético , a manutenção dos citados artigos, além 
de não implicar em redundância, assegurará o estabelecimento, 
em complementação ao art. 245, dos dois instrumentos basicos 
da reforma agrária, que são a precedência de processo admi 
nistrativo nos casos de desapropriação, e que a União possa 
propor a ação de desapropriação. 

Assim, somos pela rejeição da Emenda. 

ES21411-0 MESSIAS GÚIS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o. do Cap í tulo 
das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação de Esta
dos. 

O dispositivo em tela deve ser suprimido , nos termos do 
Substitutivo que vamos oferecer, em razão do acolhimento da 
Emenda apresentadas para esse fim. 

Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda. 

ES21412-8 MESSIAS GÚIS PFL 
** ****** * PARECER ** ****** * 

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

ES21413-6 MESSIAS GÚIS 
******* ** PARECER ********* 

Pela aprovação. 

PFL 

Se o "caput" do artigo já estabelece que a lei regulará 
as condições específicas para o aproveitamento dos potenciais 
de energia hidráulica e dos recursos e jazidas minerais em 
faixa de fronteira e em terras indígenas, torna-se desneces
sário e dispensável um Parágrafo único estabelecendo uma con
dição específica , que deverá ser objeto da lei ordinária. Por 
essa razão somos pela aprovação da Emenda. 

ES21414-4 NYDER BARBOSA PMDB 
*** **** ** PARECER ********* 

Inúmeras emendas apresentadas ao nosso Substitutivo su
gerem alteração no parágrafo 2o . do art. 7o. para que acres 
cente a expressão "salvo na condição de aprendiz" (referindo
se ao trabalho do menor de 14 anos). Diante desse consenso 
espelhado pelas sugestões, decidimos modificar o referido pa
rágrafo naquele sentido . De fato , o trabalho do menor de 14 
anos na condição de aprendiz deve ser permi tido, pois o núme
ro deles que perambula pela ruas exercendo subempregos, en
tregues à toda espécie de vícios, i niciando-se no crime , sem 
condições de aprender uma prof issão, é enorme . 
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Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento ele i 
toral e do voto facultativo. 

O subst i tutivo acolhe a proposta do alistamento elei
toral obrigatór io. 

No que diz respeito ao voto facultativo , entendemos 
que sua prática poderia ser pr ejudicial à representatividade 
política e popular dos eleitos . As grandes abstenções pode
riam levar ao poder minori as radicais e comprometer a l i sura 
ddos ple i tos devido à corrupção eleitoral. 

Somos , portanto , contrários ao voto facultat i vo . 
No entanto , somos pe l a facultatividade do alistamento 

e voto apenas para os anal f abetos e os maiores de setenta 
anos. 

Pela aprovação parcial . 

ES21 416-1 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

O acréscim da ressalva "in f i ne " , isto é, o tratamento 
das hipót eses em que será devido 9 pagamento do aviso prévio , 
é matéria para ser disciplinada em lei. 

ES21417 - 9 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES21418-7 NYDER BARBOSA PMDB 
** ******* PARECER ***** **** 

A Emenda propõe a supressão da expressão "vedada a inicia
tiva patronal", do texto do art . lO do Substitutivo . 

Nosso intuito foi, realmente , o de proibir o exercício do 
chamado "lock out", o fechamento das empresas , como prática 
an t i-social. 

A paralisação do t r abalho tem como fundamento a· reivindi
cação por melhores condições de vida e de trabalho , sendo 
justa, portanto. 

Mas a paralisação da atividade empresarial não se justifi
ca, porque prejudica a coletividade, em nome tão somente de 
maiores lucros para o empresariado. 

Pela rejeição. 

ES21419-5 NYDER BARBOSA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Embora a presente emenda tenha por objeti vo colaborar 
com aqueles que , necess i tando de tr-abalhar para custear seus 
estudos , possam dispor de ma i s tempo para se dedicar à árdua 
tarefa de aprimorar seus conhecimentos, entendemos que, tec
nicamente, não deva figurar no texto constitucional. Trata-se 
de uma excepcionalidade pertinente à legislação ordinária que 
poderá regulamentar a matéria de modo mais coerente com a 
complexidade que o tema exige. 

ES21420-9 MAURO BORGES PDC 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo . 

ES21421-7 MAURO BORGES PDC 
****** *** PARECER ** ** ***** 

Somos pela aprovação da emenda , porquanto visa à 
compatibilização do d i spositivo emendado com normas fixadas 
no mesmo texto constituc ional . 

ES21422-5 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos patronais 
têm características mu i to 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 
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sindicatos constituem custo dedutível do seu lucro operacio -
nal, enquanto que as que são pagas pelos empregados, que au -
ferem, na sua maior i a, rendimentos que se situam abaixo do 
limite de i senção do Imposto de Renda, oneram dire t amente 
seus parcos rendimentos. É justo , portanto , que se dê trata -
men t e tr i butário di verso às duas categorias de s i ndicatos . 

Pela rejeição . 

ES21423-3 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ********* 

A jornada de trabalho deve refletir uma situação conjun
tural que a só a lei pode atender. Quarenta horas não convi 
via a um determinado momento da vida econômica do País, mas 
pelo desenvolvimento tecnológico , por mot ivos de interesse 
público ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial , 
podem v i r a ser a solução ideal.Ressalte-se, por oportuno, 
que mesmo no regime atual de 48 horas semanais , várias cat e
gorias em decorrênc i a da lei específica ou por força de con
quistas em acordos ou convençoes coletivas, já cumprem jorna
das reduzidas. 

Enfim, considerando que o Congresso Nacional, sempre 
sensível às reivindicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do País , poderá , com maior flexibil i dade, disci
plinar essa controversa questão, optamos por manter apenas, a 
limitação da duração diária do trabalho em 8 horas, no máxi
mo . 

ES21424-1 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

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

Entendemos que nessa idade, o jovem a i nda 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. 

ES21425-0 JOSÉ GUEDES PMDB 
***** **** PARECER ********* 

Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa 
Nacional de Reforma Agrária exige que seja definido, com a 
maior precisão poss ível, o procedimento a ser adotado pela 
União no caso de desapropriação por interesse social. 

ES21426-8 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos t ermos do substitutivo. 

ES21427- 6 JOSÉ GUEDES PMDB 
** ******* PARECER ** ***** ** 

Pretende o autor reduzir o prazo de elegibilidade de 
militares . 

Entendemos que o prazo estabelecido no 9o. do art . 
13 do substitu t ivo deve ser mantido , tendo em vi sta a preser 
vação dos quarté i s da politização e dos inconvenientes da dis 
seminação. de paixões políticas nas fileiras militares. 

Pela rejeição. 

ES21428-4 JOSÉ GU EDES PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

O Substitutivo mantém dispositivo constante do Projeto , 
em face de majoritariamente apoiado desde os trabalhos das 
Subcomissões e da Comissão Temática. 

Pela prejudicialidade . 

ES21429-2 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Por força de Emendas já aprovadas , que estabelecem a in
den i zação ao empregado , como for ma i ni bi dora da r escisão sem 
justa causa do contrato de trabalho , ao lados das hipóteses 
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que não conf i guram a despedida imotivada, acreditamos que a 
garant i a do emprego, precon i zada por todos os segmentos com 
representação na Constituinte , está amplamente assegurada . 
Somos pois , pela aprovação da Emenda na forma do Substi -
tutivo . 

ES21430-6 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo 
Substitutivo a t ende melhor á disciplina da matéria . 

ES21431-4 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES21432- 2 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECE R ********* 

A i nden i zação por danos já é objeto do Código Civil e a 
de term i nação da fo r ma e valor da part i c i pação do proprietário 
do solo , nos resultados da lavra, deve ser objeto de lei or
dinária . 

Pela rejeição . 

ES21433-1 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES21434-9 JOSÉ GUEDES PMDB 
** ******* PARECER ** ******* 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES21435-7 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ** ** ** *** 

A presente emenda acrescenta parágrafo único ao art . 245. 
A definição de critérios de cumpr i mento da função social 

de propr i edade é matéria da legislação ordinária . 
Pela rejeição. 

ES21436-5 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que é assunto deverá ficar 
afeto à lei complementar. 

ES21437- 3 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Pela rejeição , considerando que este pormenor deverá fi -

_____________ :~~-~-:~~~~-~~=-:~~=:~:~~~~::_:::~~~~~=~------- -------------------
ES21438-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
*** ****** PARECER ** ******* 

O disposto na Emenda em tela já est á devidamente inc l uí
do no conceito de autonom i a . 

Prejud i cada . 

ES21439-0 NELSON WEDEKIN PMDB 
** ***** ** PARECER ****** *** 

Co-gestão já está prevista como d i re i to dos trabalha
dores. Nos órgãos da Admin i stração Indireta em que as rela
ções de emprego foram regiqas pelo direito privado não há dú
vida de que se aplicará a co-gestão ; quando reg;da a relação 
de trabalho pelo direito público,não se apl i cará a co- gestão . 

ES21440-3 NELSON WEDEKIN PMDB 
******** * PARECER ********* 

Conquanto louvável a preocupação do ilustre Autor , pare
ce-nos que o texto do Substitutivo traduz a matéria adequada
ment e, i nclusive porque o Congresso Nacional , pe la sist emáti
ca geral adotada pelo Projeto , poderá dispor sobre o assunto 
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Pela prejudicialidade. 

ES21 441- 1 NELSON WEDEKIN 
********* PARECER ********* 
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Acatamos o objetivo fu ndamen t al da Emenda quanto á 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 
Substitu t ivo. · 

ES21442-0 NELSON WEDEK I N PMDB 
********* PARECER *** ****** 

As áreas indígenas são bens inalienáveis e imprescrint í
veis da União e, como t al, não têm necess i dade de r eg i s t ro 
em cartórios imobil i ários . 

ES21443- 8 

Por tal razão, de i xa de ser acatada a sugestão . 
Pela rejeição . 

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

PMDB 

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

ES21444-6 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inex i s
tência de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Estado. Nessas e em outras circunstâncias procu
ramos atender, em parte , às finalidades perseguidas pela pro
posição. 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES21445- 4 JOSÉ GUEDES 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 aprove i tamento . 
Pela rejeição . 

ES21446- 2 NELSON WEDEKIN PMDB 
***** **** PARECER **** **** * 

Visa-se, com, a presente Emenda, a alterar o artigo 
que estabelece os requ i sitos para o cargo de Prime i ro-Minis
tro . 

A modificação suger ida não merece ser acolhida, por 
que não traduz o pensamento predominante na Comissão de Sis
temat i zação . 

Pela rejeição. 

ES21447-1 NELSON WEDEKIN 
********* PAR ECER ********* 

Quando o preço do petróleo ainda se encontrava 
ve i s muito baixos no mercado internacional ,não havia 
pação . Até hoje sofre-se no Brasil as consequências. 
tem por necessidade a obrigação de dominar o campo 
mesmo porque as usinas termonucleares já estão aí . 

PMDB 

em ní
preocu
O País 

nuclear, 

Por considerarmos a matér i a adequadamente disciplinada 
no texto do Substitutivo do Relator, somos pela rejeição da 
Emenda . 

ES21 448-9 NE LSON WEDEKIN PMDB 
********* PAR ECER ********* 
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Emenda ao art . 6o. sobre representação de trabalhadores 
em órgãos do setor público. 

A proposta insere-se no âmbito das diretrizes e bases pa
ra estrutura e funcionamento da Administração Pública , que 
podem ser instituídas em leis específicas . 

Rejeição. 

ES21449-7 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

O art . 18 das Disposições Transitórias preceitua que os 
mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, 
eleitos em 15 de novembro de 1982 , e dos Prefeitos, Vice-Pre
feitos e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 1985, ter
minarão no dia 1o . de janeiro de 1989, com a posse dos elei
tos . O ilustre autor da Emenda deseja acrescer a esse artigo 
um parágrafo em que fique estabelecido que os Prefeitos elei
tos em 15 de novembro de 1985 terão direito de concorrer à 
reeleição. 

Admitida a Emenda, ela criaria um privilégio para os 
Prefeitos, já que não se cogita, no Substitutivo, de reelei
ção para Presidente da República e Governadores de Estado . 

Assim , somos pela prejudicialidade da proposição. 

ES21450-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Isenção de imposto de renda para aposentados com mais de 
65 anos de idade. 

Imposto de Renda é matéria estranha à previdência social. 
A questão deve ser tratada de forma mais adequada e na parte 
específica. 

Pela rejeição. 

ES21451-9 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********~ 

Pela rejeição, por não se adequar à categoria de norma 
constitucional. A matéria deve ser regulada no âmbito da le
gislação estadual. 

ES21452-7 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o ilustre constituinte a inclusão de parágrafo 
6o. ao artigo 291, pelo qual institui , através da lei, os 
Conselhos de Ética, vinculados aos órgãos culturais . 

No cômputo geral das negociações, opta o Relator pela 
redação que passa a constar, obrigando-se, com isso, a propor 
a rejeição da presente emenda. 

ES21453-5 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a matéria caberá muito 
bem na legislação. eleitoral . 

ES21454-3 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da Emenda propõe a inscr1çao, na Constituição, da 
regra máxima da unicidade sindical. 

Entretanto, em nosso Substitutivo, optamos pela adoção do 
pluralismo sindical, embora mitigado por algumas normas que 
reputamos necessárias ao atendimento das peculiaridades do 
sindicalismo brasileiro. 

O pluralismo, a nosso ver, é a fórmula mais consentânea 
com a liberdade e a autonomia sindicais . 

Somos pela rejeição. 

ES21455-1 NELSON WEDEKIN 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 Civil deverá sofrer diante das 
normas da nova Constituição. 

Pela rejeição. 
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O universo das atividades relacionadas ao aproveitamento 
dos recursos naturais discriminados em recursos minerais e 
recursos hídricos requer um tratamento constitucional que 
consulte o interesse nacional sem contudo ir além dos limites 
razoáveis no que tange à determinação dos sujeitos e do obje
to dessas atividades . 

Pela rejeição. 

ES21457-8 NELSON WEDEKIN PMDB 
******* ** PARECER ***** *** * 

Valor de proventos e pensões, inclusive em condições es
peciais, como a do aposentado com proventos proporcionais e à 
do dependente ~o segurado que vem a falecer. São assuntos es
pecíficos que não devem figurar no texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES21458-6 NELSON WEDEKIN PMDB 
** **** *** PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando as peculiaridade dos quadros 
de pessoal dessas instituições. 

ES21459-4 NELSON WEDEKIN 
***** **** PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES21460-8 NELSON WEDEKIN 
********* PARECER ********* 

PMDB 

já foi 

PMDB 

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 . 

ES21461-6 NELSON WEDEKIN PMDB 
******** * PARECER ********* 

Convém ressaltar o mérito das iniciativas que procuram 
fixar formas de proteção ambiental. No entanto, a proposição 
em estudo, não obstante a reconhecida importância de seu 
tema, trata de matéria infraconstitucional. 

Concluímos pela rejeição . 

ES21462-4 NELSON WEDEKIN PMDB 
**** ***** PARECER ** ******* 

Pela rejeição, considerando que a disposição já se en
contre no 1o. do mesmo artigo . 

ES21463-2 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ****** *** 

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

ES21464-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Propõe o autor que seja obrigatória a contribuição sindi
cal. 

No Substitutivo, adotamos o princípio constitucional 
da obrigatoriedade da contribuição sindical. Apenas acres
centamos algumas regras necessárias à efetividade da refe
rida contribuição e a sua legitimidade , sem quebra da li-
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berdade e da autonomia s i ndicais. Assim, o Substitutivo dis 
põe que a contribuição será fixada pela assembléia geral e 
será descontada em folha . 

Somos pel a aprovação , nos t ermos do Substi t ut i vo. 

ES21465-9 JAMIL HADDAD PSB 
*** ****** PARECER ********* 

Pela rejeição. Nada impede que os moradores 
ou bairro se organizem em conselho comunitário , 
venham a concorrer com as Câmara municipais . 

de distritos 
desde que não 

ES21466-7 JAMIL HADDAD 
********* PARECER ****** *** 

Pela rejeição . A redação atual do dispositivo 
lhor a solução adotada pelo Substitutivo quanto à 
tação da matéria . 

ES21467 - 5 JAMIL HADDAD 
********* PARECER ********* 

PSB 

atende me
regulamen-

PSB 

A Emenda, embora realize indiscutível aprimoramento do 
texto, finda por suprimir princípio que, por sua importância, 
é aconselhável constar da Lei Fundamental em elaboração. 

Nosso parecer , ass i m, é pela aprovação parcial, nor ter
mos do Substitutivo. 

ES21468-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo subs
titutivo quanto à disciplina da matéria. 

ES21469-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pel6 ilustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES21470-5 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A redação do Substitut i vo acolhe conceito amplamente re
ferendado pela Comissão Temática. 

Pela rejeição. 

ES21471-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

O nosso voto é pela manutenção inalterada do texto das 
disposições emendadas. 

Pela rejei ção . 

ES21472-1 JAMIL HADDAD PSB 
** ***** ** PARECER ********* 

Pela rejeição , por não se adequar à categoria de norma 
constitucional . 

ES21473-0 JAMIL HADDAD PSB 
****** *** PARECER *** ** **** 

O pretendido na Emenda está em parte considerado no Subs
titutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES21474-8 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER *** ****** 

Emenda ao art . 6o., introduzindo o aborto como direito da 
mulher . 

A matéria já está implícita no caput do artigo , no senti
do genérico. Cabe à legislação ord i nária dispor sobre essa 
prática espec í fica . 

Rejeição . 

ES 2 1475- 6 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 
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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 . 

ES21476-4 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Inegável a pertinência da Emenda , que se encont ra las
treada, ademais, em razões inafastáve i s . 

Pe l a aprovação. 

ES21477-2 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de disposição concernente à elaboração da lei 
orgânica dos municípios, constante do parágrafo único do 
art . 4o . das Disposições Transitórias. 

Na propositura, pleiteia-se que somente os vereadores e
leitos em 15 de novembro de 1988 possam participar da elabo
ração da lei orgânica, porquanto os atuais edis não receberam 
tal poder, nem tinham sequer a expectativa de recebê- lo. 

É de se salientar que o nosso substitutivo ao Projeto de 
Constituição não altera o entendimento de o município consti
tuir uma entidade ou uma corporação de direito público dotada 
de autonomia política ou de governo próprio para a rea l ização 
de suas finalidades locais. Por isso, enquanto a União dispõe 
dos poderes clássicos da soberania, os Estados particulares 
gozam de autonomia consti tucional, ou seja, podem organizar-
se com uma Constituição, a fim de da r em suporte fático ao 
preceito constante do art . 2o.: A Repúb l ica Federativa do 
Brasil constituída sob regime representativo pela união in
dissolúvel dos Estados, .. ". 

Assim , ao darmos competência às Câmaras de Vereadores 
para elaborarem as leis orgânicas dos respectivos mun 1C1p1os 
não nos ocorreu conferir à nossa República Federativa a cono
tação de um Federalismo de dois graus . 

Quanto aos argumentos expendidos pelo ilustre autor da 
Emenda , é de se salientar a sua fragilidade, porquanto sena
dores da legislatura passada estão exercendo, plenamente , a 
função de Constituinte . 

Pela rejeição. 

ES21478-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* 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 imprescindí vel ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES21479-9 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando a conveniência de manter em 
separado os dispositivos de direito internacional. 

ES21480-2 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

No cômputo geral das negociações que conduziram ao novo 
texto a ser apresentado na forma de substitutivo do Re l ator, 
optou-se por uma forma que atendesse ao máximo à média das 
propostas oferecidas. Esse texto final i ncorpora parte da su
gestão aqu i oferecida, sem, no entanto adotar a íntegra da 
redação proposta, razão porque é acatada parcialmente no mé
rito. 

ES21481-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 
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A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao en
t endimento predominante na Comissão de Sistemati zação. 

Pela rejeição. 

ES21482-9 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ******** * 

A presente Emenda ref ere-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 lider~nças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES21483- 7 JAMI L HADDAD PSB 
*** ****** PARECER **** ***** 

Pretende o auto aprimorar a redação do 2o. do art. 
13 . 

Entendemos que a redação atual do citado dispositivo 
atende às exigências da técnica legislativa. 

Pela aprovação parcial .. 

ES21484- 5 JAMIL HADDAD PSB 
*** ****** 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 . 

ES21485-3 JAMIL HADDAD PSB 
******** * PARECER ** ***** ** 

Pela rejeição, considerando o dispositivo repetitivo. 

ES21486-1 JAMIL HADDAD 
** *** *** * PARECER ****** *** 

Pela rejeição. 

PSB 

A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Siste
matização. 

ES21487-0 JAMIL HADDAD 
*** ****** 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 Substitutivo . 

ES21488- 8 JAMIL HADDAD 
******* ** PARECER ********* 

Procedente. 

PSB 

parágrafo 

PSB 

A expressão "ao Ministério Público" é menos técnica e me
nos abrang·ente . 

"Ao órgão competente" é mais pertinente. 
Pela aprovação. 

ES21489-6 IVO LECH 
**'** **** * PARECER ******* ** 

PMDB 

A emenda é aditiva de um artigo à seção I ( Da Saúde) 
propondo a inclusão do direito de acesso a terapias e métodos 
alternativos de assistência à saúde , individual e coletiva. 

O relator , sem entrar no mérito da questão , considera a 
matéria da natureza não-constitucional. 

Pela rejeição. 

ES21490-0 IVO LECH PMDB 
*** ****** PARECER ** *** *** * 

A emenda tem texto diferente de outra emenda , a de núme
ro 21492-6, do mesmo nobre Constituinte, ao mesmíssi mo dispo
sitivo. Na dúvida criada, pela prejudicialidade. 
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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 elaboração do 
substitutivo, não podemos acatar a sugestão oferecida na 
emenda. 

Pela rejeição. 

ES21492-6 IVO LECH PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda tem texto diferente de outra emenda, a de núme
ro 21490-0, do mesmo nobre Constituinte, ao mesmíssimo dispo
sitivo. Na dúvida criada, pela prejudicialidade. 

ES21493-4 IVO LECH PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida parcialmente quanto ao mérito, nos termos 
do Substitutivo do Relator. 

Pela aprovação parcial. 

ES21494-2 IVO LECH PMDB 
********* 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. 

ES21495-1 IVO LECH PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida parcialmente quanto ao mérito, nos termos 
do Substitutivo do Relator . 

Pela aprovação parcial. 

ES21496-9 IVO LECH 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES21497- 7 IVO LECH 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

já foi 

PMDB 

A Emenda propõe diretrizes para legislação urbaníst ica , par
ticularmente para edificações e transportes coletivos, tra
tando de matéria infraconstitucional. 

ES21498-5 IVO LECH PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor excluir os deficientes físicos da re 
lação dos dispensados da obrigatoriedade do alistamento elei
toral e do voto. 

O Substitutivo excluiu os def i cientes físicos da fa
cultatividade do alistamento e voto. 

Pela prejudicial i dade. 

ES21499-3 IVO LECH PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao art. 6o. sobre prevenção de deficiências físi
ca, mantal e afins. 

A matéria encerra disposição de exequibilidade discutí
vel . 

Rejeição. 

ES21500-1 IVO LECH · PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao art. 6o. sobre prevenção de deficiências físi
ca, mantal e afins. 

A matéria ~ncerra disposição de exequibilldade discutí
vel. 
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ES21500-1 IVO LECH 

Rejeição. 

ES21501-9 IVO LECH 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

Tr ansformação de aposentadoria por invalidez em seguro
reab i l it ação. Matér i a t ípica de lei ordinária . 

Pe l a rejeição. 

ES21502- 7 IVO LECH PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Propõe a int r odução de emenda que assegure o acesso de 
todos a terapias e métodos alternativos natura i s de ass i st ên
cia, preservação e r ecuperação da saúde. Trat a-se de norma 
que, sa l vo me lhor juízo , dispensa os cuidados do leg i s l ador 
consti t ucional. O acesso e a livre opção pretend i dos pe l o Au
tor já existem . 

Pe l a reje ição . 

ES21503-5 IVO LECH 
********* PARECER ********* 

A política de preços mínimos é tradicionalmente 
pela legislação ordinária. 

Pe l a rejeição da Emenda. 

E$21504-3 PRISCO VIANA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

tratada 

PMDB 

As numerosas Emendas ao art i go 74 confirmaram a i nexis
t ê ncia de unidade de op i nião sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Estado.Nessas e em out r as circunstâncias procura
mos atender, em parte, às finalidades perseguidas pela propo
sição em análise. 

Pela rejeição , na f orma do Subst i t utivo . 

ES21505-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

O Constitu1nte Nelson Wedekin pret ende alterar a di sposi
ção contida no 7 . do art. 209 do Projeto de Constit ui ção , 
que reputa como operações e prestações int r a-estadua i s as in
terestaduais efetuadas para consumi dor fi nal . Embora preserve 
a proib i ção de as alíquot as intra-estaduais de ICM ser em infe 
riores às interestaduais, mantém a . regr a do Projeto quando o 
destinatário de operações interestaduais não for contribui
inte . Se o destinatário for contribuint e no Estado de desti
no , seria aplicada a alíquota interes t aduais, assegurando ao 
Estado de destino o imposto correspondente à dif e r ença entre 
as alíquotas. 

Detalhamentos da espécie bem que fi cariam mais apropriada 
mente no Código Tr i butário Nacional, mesmo porque envolve in
terferência em autonom i a dos Estados Federados e conveniência 
no tempo . 

O Projeto repete a versão anter ior. 

ES21506- 0 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A apreciação da emenda do nobre Constituinte, que altera 
o item I, do 6o., do art. 220, levou-nos à conclusão de que 
ela pode ser aceita parcialmente , porquanto trata de aspectos 
que contribuem efet ivamente para o aprimoramento do Substitu
tivo, tornando-o mais a j ustado . 

Assim , somos pela aprovação par c i a l confor me redação do 
Subst i tutivo . 

ES21507- 8 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , tendo em vista que a Emenda proposta pelo 
ilustre Constituinte conflita com as diretrizes traçadas pelo 
Relator. 
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ES21508-6 FELIPE MENDES 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial . 

PDS 
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Acolhemos a sugestão da supressão do parágr~~o único do 
art . 232, pois a matéria desse parágrafo Ja está im
plicitamente contida no "caput" · do artigo ; rejeitamos, contu
do , a supressão do art . 232, por entender ser o mesmo indis
pensável ao exercício ·da soberania e do controle nacional 
sobre as ativ i dades nele relac ionadas . 

ES21509-4 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a Emenda proposta pelo 
ilustre Constituinte conflita com as diretrizes traçadas pelo 
Relator . 

ES21510-8 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

O Constituinte Nelson Wedekin quer que a não inc i dênc i a 
prevista para o ICM com referência a destinações a outros Es
tados atinga também o álcool combustível, ao lado do petró
leo, dos combustíveis líquidos e gasosos dele de rivados e da 
energia elétrica. Alega que a redação atual dá tratamento d i f 
erenciado ao álcool, causando prejuízo à economia dos Estados 
importadores desse combustível . 

O argumento é ponderável , mas a decisão é puramente po l í
tica . 

ES21511-6 NELSON WEDEKIN PMDB 
***** *** * PARECER ** *** **** 

Pretende a Emenda introduzir dispositivo no Projeto para 
obrigar que a restituição do empréstimo compulsório se faça 
em moeda corrente. devidamente corrigida, no prazo máx i mo de 
cinco anos , facultando-se, ainda, ao contribuinte compensá-lo 
automat i camente com débito tributário que tenha para com a 
entidade governamental que instituiu o empréstimo . 

Trata-se de matéria própria de norma 
infracontitucional, pos que se é a lei ordinária que institu i 
o empréstimo compulsório, diante de ocorrênc i a de calamidade 
pública , também deverá ser lei ordinária que dic i plinará a 
administração do empréstimo, inclusive sua restituição e 
condições pertinetes . 

Pela rejeição 

ES21512- 4 NELSON WEDEKIN PMDB 
******* ** PARECER ** ***** ** 

O ilustre Constituinte propõe passe a vigorar em ~o . de 
julho de 1988 o sistema tributár io consubstanciado no proje
to , bem como ampliando o elenco dos preceptivos que entrarão 
em vigor a partir da promulgação da nova Constituição. 

A elevação gradativa da participação dos Estados , do 
Distrito Federal e dos Municípios na arrecadação tributária, 
bem como pr evista, foi a fórmula encontrada, desde a Subco
missão dos Tributos, para possibilitar as acomodações neces
sárias e decorrentes dessa elevação. 

Pela rejeição . 

ES21513-2 NELSON WEDEKIN PMDB 
**** ** *** PARECER ******* ** 

A redação proposta pela emenda ao parágrafo 28 do artigo 
6o. inclui hipótese com tratamento já consagrado na legisla
ção ordinária e que por esta pode ser aperfeiçoado. 

Pela rejeição . 

ES215 14-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER *** **** ** 

A proposta da Emenda não se coaduna com o s i stema tribu
tário atualmente adotado pelos Constituintes. 
Pela rejeição . 

ES21515- 9 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 
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O Constituinte Nelson Wedekin quer trocar a entrada de 
mercadoria no estabelecimento do contr ibui nte, quando i mpor
ta do exterior, pela entrada no território naciona l ( 8o., 
I, do art. 209 do Projeto). Alega que essa sistemática vigora 
há vários anos, com reais benefícios para o controle da co
brança do ICM, sem prejuízo para os contribuintes. 

Detalhes da espéc ie não se revestem de importância cons
titucional. 

Nova versão do Projeto acolhe a pretensão, ao supr i mir a 
referência da entrada "no estabelecimento de cont ribuinte " . 

ES21516-7 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do 
item I do art. 213, par a dar destinação diferente ao percen
tual atribuído às Regiões economicamente mais depri midas do 
País. 

Inobstante os respe it áveis argumentos expend idos na Jus
tificação, preferimos manter, em linhas gerais, a redação do 
Substitutivo, com as alterações decorrentes do texto inspira
do na Emenda es32871-9 

Pela rejeição . 

ES21517-5 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda incluir a expressão "e dos terr itórios " no 
artigo 211 e na letra "a" do inciso I do artigo 213, para que 
os territórios fiquem com o imposto de renda retido na fonte 
e integrem o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal. 

Acolhemos segunda parte da emenda por ser justa a parti
cipação dos territórios no Fundo. 

Assim sendo, passará a chamar-se Fundo de Participação 
dos Estados , do Distrito Federal e dos Territórios . 

Pela aprovação parcial. 

ES21518-3 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda suprimir o 1o. do artigo 212. 
Entendemos ser procedente a supressão, ante as razões 

constantes da justificação . 
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES21519-1 NELSON WEDEKIN 
********* PARECER ********* 

O Constituinte NELSON WEDEKIN quer 
possibilidade de lei complementar indicar outras 
além dos comerciantes, produtores e industriais, 
tributadas pelo ICM (art. 209 , 9o., it em I). 

PMDB 

excluir a 
categorias, 
para serem 

Justifica que o dispositivo é redundante face ao 
estabelecido na alínea "a" do item III do art. 197 . 

Procede o argumento da Emenda. Al ém dele, cabe atentar 
que o art. 209, item III, acertadamente deixou de mencionar 
os contribuintes do imposto sobre circulação de mercadorias 
e serv iços. 

Versão nova para o Projeto prevê para a le i complementar 
indicar os contribuintes do ICMS, portanto em conflito com a 
pretensão da emenda. 

Pela rejeição . 

ES21520-5 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

O Const it uinte Nelson Wedekin quer excluir da imunidade ao 
ICMS os produtos semi-elaborados definí veis em lei complemen
tar e incluir nas matérias regíve is por lei complementar, re
ferentes ao mesmo tributo, o estorno de crédito (Art. 209, 

8o. - II e 9o. -VI). 
O ideal seria que a matéria objeto da emenda fosse tratado 

em lei complemen t ar, mesmo a conveniênc i a é mutáve l no tempo 
e envolve a autonomia dos Estados Federados. 

Quanto a estornos de crédito, o assunto é regu lável em le i 
complementar. 
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ES21520-5 NELSON WEDEKIN 
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PMDB 

A Comissão de Sistematização está excluindo da imunidade 
os produtos semi-elaborados . 

Aprovada parcialmente. 

ES21521-3 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Art. 238, arguindo repetição 
do Parágrafo único do Art. 49 . 
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES21522-1 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

Os regulamentos serão definidos por lei ordinária, mas é 
indispensável definir desde já as diret r izes sobre as quais 
essa legislação irá basear - se. 

Pela rejeição. 

ES21523-0 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

É importante que o dispositivo constitucional (art. 231) 
deixa claro que as jazidas, minas e demais recursos minerais 
e os potenciais de energia hidráulica pertencem a Un i ão. Por 
outro lado, a presente Emenda trata de matéria que deve ser 
objeto de lei ordinária . 

Pela rejeição. 

ES21524-8 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* . 

A Emenda propõe, como obrigatório, o ensino da consti
tuição brasileira. 

A Proposição em exame, conquanto constitua va l ioso sub
sídio para o processo legislativo , merece ser adequadamente 
considerada quando se tratar da legislação complementar e or
dinária . 

Rejeitada nos termos do Substitutivo. 

ES21525-6 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a inclusão no capítulo I, do Título III de um 
dispositivo que prescreva como crime insuscetível de fiança e 
sursis o descumprimento de qualquer norma constitucional. 
A nosso ver, a sugestão é desaconselhável, pois, independen
temente dela existem no ordenamento jurídico brasileiro 
meios de coibir ou punir os procedimentos inconstitucionais . 

Pela rejeição. 

ES21526-4 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

pela rejeição, tendo em vista o que os projetos anterio-
res optaram pela privat ização, com a vantagem de impedir a 
expansão dos quadros de servidores. 

ES21527-2 JOFRAN FREJAT 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. 

ES21528-1 JOFRAN FREJAT PFL 
********* 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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ES21529-9 JOFRAN FREJAT 
********* PARECER ** *** **** 

PFL 
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Pela rejeição, considerando que a restrição não propor 
ciona qualquer vantagem . 

ES21530-2 JOFRAN FREJAT PFL 
** **** *** PARECER ********* 

A Emenda dirige-se ao inciso XXVII , do artigo 13, do Pro
jeto que afirma o direito do traba l hador à jornada de 6 ho
ras, no trabalho em turnos ininterruptos de revezamento . 

Pretende ela que se acrescente o caso das mães com f i 
l hos menores de 12 anos ou deficientes físicos ou mentais. 

A proposta encerra uma conf ormação com a situação das 
mães que são obrigadas a uma tarefa dobrada : trabalho na em 
presa e no lar , procurando minimizar a dimensão do pr i meiro , 
como modo de aliviar a dupla carga . 

O problema da mulher trabalhadora mãe de família e dona 
de casa é de ordem social , bastante complexo, que precisa ser 
resolvido e não apenas aliviado. Uma sobrecarga deve ser 
afastada e não amenizada . A diminuição da jornada, no caso, 
para 6 horas, cremos que não traz nenhuma solução. Para as 
empresas é um complicador , talvez gerador de preterização pa
ra o emprego de mulheres em tal situação . 

A solução terá que passar pela superação do preconce i to , 
provavelmente machista, de que só à mulher compete as tare

fas domésticas . 
Pela rejeição . 

ES21531-1 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER *** ****** 

O detalhamento das funções do Mini~tério Público pro
posto na Emenda constitut matéria a ser disciplinada pela 
legislação infraconstitucional . 

Pe l a rejeição da Emenda . 

ES21532-9 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21533 - 7 JOFRAN FREJAT PFL 
*** ***** * PARECER ** ** ** *** 

O Substitutivo prevê , de forma gener1ca, as hipóteses de 
concessão de aposentadoria com tempo inferior ao normal. En
tendemos que a especificação de cada caso deva ser objeto de 
lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES21534-5 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a l ocação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projet o . Verifica
mos que a tendência dos Cons t ituintes 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 perfi 1. 

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

Por i sso, optamos pela eliminação da vedação, remetendo 
à leg islação ord i nária sua regulamentação , onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade . em seus mais va-
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ES21534-5 CHRISTOVAM CHIARADIA 

riados aspect os . 

ES21535-3 ALOYSIO CHAVES 
********* PARECER ********* 

PFL 

PF L 

PÁG : 0100 
16/ 10/87 
15 :52:30 

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

As atribuições da refer i da corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias f ederais , daí 
porque não deve ela vincu l ar - se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública . 

Pela rejeição. 

ES21536- 1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se suprima o 3o. do Art. 262 do 
Substitutivo , sob o fundamento de que o institut o já fo i 
contemplado em outro dispositivo . 

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

Pela aprovação . 

ES21537-0 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da Emenda pretende incluir •velhice' entre os 
eventos propiciadores da cobertura previdenciÁria . 

Procedente a proposta . 
Pela aprovação . 

ES21538-8 ANTÔNIO BR I TTO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art. 6o . 
do Substitutivo, que assegura ao proprietário de imovel rural 
o dire i to de obter do Podder Público declaração, renovável 
periodicamente, de que o bem cumpre função social. 

Entendemos que a emenda deve ser aca t ada, uma vez que a 
manutenção do d i spositivo no texto const i tucional acarretará 
a criação de novas instâncias burocráticas,estimulando varia
das formas de corrupção e obstaculizando a implementação da 
reforma agrár i a no País. · 

Pela aprovação. 

ES21539-6 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Pela rejeição, considerando que a matéria , altamente po
lêmica , só serà resolvida no Plenário. 

ES21540-0 ANTÔNIO BRITTO 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
cort i no do proponente , poderão figurar mais adequadamente , de 
acordo com a tradição do Di reito bras il ei r o , no corpo da le
gis l ação ordinár i a e complementar. 

Rejeitada nos termos do Substitutivo . 

ES21541-8 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
***** **** PARECER ********* 

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

ES21542-6 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
*** ** **** PARECER ** ** ***** 

O i lustre const i tuinte objetiva extirpar do texto o art . 
16 , a pretexto de que o mesmo consagra o óbvio . De acordo . 
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ES21543-4 ANTÔNIO BRITTO 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

Pretende o autor que sejam considerados inalist áveis 
somente os conscritos durant e o pe r íodo de servi ço mili t ar 
obriga t ório . 

En tendemos, que além desses mil it ares , também os es
t rangeiros devem ficar pri vados do d i reito de alista r-se elei 
t ores. 

Pela aprovação parcial. 

E$21544-2 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a alteração proposta não 
acarreta sensível melhoria do texto. 

ES21545-1 ANTÔNIO BR I TTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao 52 do art . 6o . para t orná-lo mai s conciso ~ 
A proposta já consta do Substituti vo de forma concisa e 

clara. 
Pe la rejeição. 

ES21546-9 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Pela rejeição , uma vez que não há dispos i tivo ext i n -
guindo ditos Regiões Metropol i tanas . 

ES21547-7 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhida parcialmente, nos termos do Substitutivo do 
Relator . 

Pela aprovação parcial. 

ES21548-5 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a alteração na redação do pa rágrafo 38 do artigo 6o . 
Cuida o parágrafo da inviolabilidade da residência e domicí
lio das pessoas . O princípio geral da inviolab i lidade é man
t i do intocado no Projeto do Relator. Das exceções ao princí
pio cu i da a Emenda . A redação adotada no novo Projeto res
salva os casos de determinação judicial, de real ização de 
prisão em flagrante , o coibi r crime ou desastre, o socorro às 
vítimas e a preservação da saúde e da incolumidade púb l ica . 
O el enco é gr ande, mas é, i gualmente, de todo necessário, uma 
vez que as ressalvas se apó i am no intento de impedir que a 
inviolabil i dade do domicílio seja utilizada como meio para a
cobertar ativ i dade ilícita. 

Pela rej ei ção. 

ES21549- 3 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhida a sugestão no que tange ao aspecto de Sistema
t i zação, trans f ormando o artigo em pa rágrafo . 

ES21550-7 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em questão . está aprovada . 

ES21551 - 5 DASO COIMBRA PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

O fato de t e rmos i nd i cado à aprovação emendas, ao dis 
pos i ti vo em pauta , com teor d i feren t e ao da propos t a, f az com 
que, por coerência , sejamos pela reje i ção des ta emenda . 

ES21552-3 DASO COIMBRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dis
positivo em pauta, com teor diferent e ao da proposta, f az com 
que , por coerência , sejam~s pela reje i ção desta emenda . 

ES21553- 1 DASO CO I MBRA PMDB 
********* PARECE R ****** *** 
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Propõe alteração na redação do parágrafo 42 do art. 6o. 
para assegurar proteção aos locais de culto. A matéria vem 
contemplada na proteção à integridade do indivíduo , no di
reito de reunião e nas normas da legislação ordinaria perti
nentes à segurança pública. Necessária e aconselháve l é, en
tretanto , sua explicitação no texto do Projeto, tal como pro
põe o Autor. 

ES21554-0 DASO COIMBRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Equivocou-se o autor da Emenda : no artigo 
179, há menção ao Procurador - Geral da Republica ( 3o. ). 

ES21555-8 DASO COIMBRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Equivocou-se o autor da Emenda: no artigo 
179, há menção ao Procurador-Geral da Republica ( 3o.). 

ES21556-6 DASO COIMBRA 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte. 

PMDB 

Alguns dispositivos se afiguram plausíveis e merecem aco
lhimento. 

O relator saberá assimilá-los, transpondo-os para as 
Disposições Transitórias ", nos termos que lhe parecerem ade
quados. 

Pela aprovação parcial. 

ES21557-4 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

O sistema dee cálculo de benefício proposto pelo autor 
da emenda promoveria verdadeira sangria nos cofres da Presi
dência Social, principalmente se se levar em conta que, a
tuaimente, há benefícios cujo valor é calculado com base na 
média dos últimos 48 meses de contribuição . 

Pela rejeição. 

ES21558-2 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda busca suprimi r a exclusividade que detém o Presi
dente da República na indicação dos Ministros do Supremo Tri
bnal Federal. 

Aos argumentos expostos em prol da tese contrapõem-se o 
incentivo ao retorno do corporativismo e o despertar do sen
timento de "gratidão política" que, por certo, comprometeriam 
a independência do julgador assim guindado à mais alta Corte 
de Justiça do País. 

Ressalte-se que ainda mais cerceado sentir-se-á esse juiz 
se lhe for retirada a vitaliciedade . 

Pela rejeição. 

ES21559-1 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons iderando que está em desacordo como o 
novo Substitutivo do Relator. 

ES21560-4 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que aos tribunais cabe o jul
gamento. 

ES21561-2 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substi
tutivo do Relator. 

ES21562- 1 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o assunto já está previs
to no art. 135 não sendo necessário descer ao detalhamento . 
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PFL 
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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 . 

ES21564-7 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a proposta entre em por
menores que podem ser objeto de lei ordinária . 

ES21565-5 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição por estar em desacordo com o novo Substi
tutivo do Relator. 

ES21566-3 • CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* 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. 

ES21567-1 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , tendo em vista solução adotada pelo Substi 
tutivo do Relator, que atende melhor à disciplina da materia. 

ES21568-0 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. O teor da propositura Ja está devidamente 
contemplado no inciso I do artjgo 36 do substitutivo. 

ES21569-8 LUÍS EDUARDO PFL 
********* 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 . 

ES21570-1 LUÍS EDUARDO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por se tratar de competência reservada à 
União . 

ES21571-0 LUÍS EDUARDO PFL 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta modificações ao art. 207 do SUBSTI
TUTIVO do Relator ao Projeto de Constituição, e adição de im
postos sobre "produção, importação, curculação, distribuição 
ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gaso 
sos, e de energia elétrica". 

Pelo sistema tributário adotado pelos Constituintes , a 
União perderá seis tributos sobre: 1) Transportes; 2) Comu
nicações; 3) Librificantes e Combustíveis; 4) Energia Elétri
ca; 5) Territorial; 6) Minerais. 

Assim, o que pretende a emenda traria desequilíbrio ao 
sistema tributário, porquanto, alteraria as receitas tribu -
tárias dos Estados, que passariam a receber as receitas 
destes impostos (1 a 6, supramencionados) . 

Pela rejeição. 
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PFL 

PÁG: 0104 
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15:52:30 

Pela prejudicialidade, considerando que o artigo 37 foi 
suprimido no novo Substitutivo do Relator . 

ES21573-6 LUÍS EDUARDO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons i derando que a alteração proposta não 
contribui para sensível melhoria do Projeto . 

ES21574-4 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a exclusão proposta 
acarretará falta de clareza ao texto. 

ES21575-2 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda representa contribuição importante ao texto 
constitucional. 

Cremos, todavia , que o texto da emenda deve ser incorpo
rado ao art . 228 do Projeto de Const i tuição . 

Pela aprovação parcial . 

ES21576-1 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES21577-9 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição aprimora o texto ao excluir as Guardas 
Munic i pais do elenco dos órgãos de Segurança Pública. 

As funções das referidas Guardas são mais restritas. 
Pela aprovação da Emenda. 

ES21578-7 ANTONIO BRITTO PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Emenda acolhida integralmente, nos termos do Substitutivo 
do Relator. 

Pela aprovação. 

ES21579-5 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Entende o Relator que a presente proposta provocaria um 
estado de anomia que, certamente, em nada contribu i ria para 
com o saneamento do setor. Por este motivo , opta o Relator 
pela sua rejeição. 

ES21580-9 ANTONIO BRI TTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusão do ato cooperativo e das ope~ações de coopera
tiva com seus associados ou outra cooperativa , no ro·l da imu
nidades tr i butárias contraria tendência crescente dos senho
res Constituintes manifestada desde o início 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 estaduais e de se reduzir o 
"deficit" público. 

Rejeitada. 

ES21581-7 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o Substitutivo do Relator 
é mais realista e não há prejuizo que assim permaneça . 

ES21582-5 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Const i tuint e, conflita 
com a orientação adotada pe lo Relator. 

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

Em v i s t a disso e da cr i se financeira. por que passamos , 
nada just i fica a concessão de benefício de forma precoce. 

Pela rejeição . 

ES21584-1 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . A exclusão do disposi t ivo foi 
providencial, tendo em vista o acréscimo que acarretará as 

despesas públicas. 

ES 21585-0 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , conside r ando que a matéria já está prev i s
t a no artigo 83 v do Substitutivo do Relator. 

ES21586-8 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção , considerando que o assunto , além de ser 
polêmico, já passou pelo crivo de muitos anteprojetos e foi 
objeto de consensos. 

ES21587-6 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ** **** *** 

Pela rejeição, considernado que com a criação da Comis 
são de Trans i ção o assunto está plenamente solucionado. 

ES21588-4 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER **** ***** 

A matéria de que trata a propos1çao já se encontra suf i
cientemente atendida pelo Substitutivo. 

Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 

ES2 1589-2 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons iderando que está em desacor do com o 
novo Substitutivo do Relator . 

ES21590-6 VICTOR FACCIONI PDS 
********* PARECER ****** *** 

Entende Relator haver acatado a presente Emenda, no seu 
méri t o , ao adotar redação genérica, onde remete à Lei a regu
l amentação da matéria. 

Optou, também , por discipl i nar , nas Dispos i ções 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 
parc i a l mente . 

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

ES21591-4 JONAS PINHEIRO PFL 
********* PARECER **** ***** 

Pretende a Emenda a inclusão da Políc 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 rodoviárias federais , daí 
porque .não deve ela v i ncular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição . 

ES2159 2-2 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A emenda visa a tornar o al1st ~men t o e o voto facul
t ativo ou voluntário . 

En t endemos que o exerc í cio do voto é um dever . c ív ico. 
A obr igatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado- fun -
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PMDB 

Não concordamos com os argumentos de que v iol e nt a a 
liberdade e a consciência 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 política e popular dos 
eleitos, levando ao poder minor i as radicais e constituin
do-se em fator de corrupção eleitora l. 

Sendo o voto obr i gatório, é obvio que o alis t amento 
também deverá ser obrigatório. 

No entanto, somos pelo alistament o e voto facultati -
vos apenas para os analfabetos e os maiores de setent a anos . 

Pela rejeição. 

ES21593-1 MENDES RIBEIRO 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. 

ES21594-9 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a medida mais justa é a 
prevista no Substitutivo, isto é, "na ordem de apresent ação 
dos precatórios•. 

ES21595-7 MENDES RIBEIRO 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 . 

ES21596-5 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta que a União tribute renda e pro -
ventos de qualquer natureza, acrescentando: inclusive ajuda 
de custo e diárias pagas pelos cofres públicos, visando a 
acabar com privilégios no sistema tributário nacional. 

Pela aprovação. 

ES21597-3 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda a inclusão de um parágrafo ao artigo 
199 determinando que •a lei estabelecerá a tr ibutação sobre 
todos os ganhos reais iguais ou super iores a trinta vezes o 
salário mínimo" e dando imunidade para "os rendimentos i nfe -
riores a essa quantia". 

A tributação geral, universal, com alíquotas progressi
vas, já consta do Projeto. Quanto ao p i so mínimo a tributar , 
a matéria se adapta melhor à legislação infraconstituc i onal , 
pois há que levar-se em conta as exigências da conjuntura e 
os níveis de renda nacional. 

Pela rejeição. 

ES21598-1 LUÍS EDUARDO PFL 
********* PARECER ********* 

O Constítutnte Luiz Eduardo pretende que a competência 
prevista para o Senado para estabelecer alíquotas em opera
ções internas seja restrita aos minerais, suprimindo do pro
jeto a energia elétrica, o petróleo e os combustíveis líqui
dos e gasosos dele derivados. Quer ainda que não seja insti
tuída a imunidade para as operações que destinem a out ros Es
tados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos dele deriva
dos, e energia elétrica. 

Na verdade, o pr incípio federativo deve reduzir ao mínimo 
a interferência da União na competência dos impostos distri
buídos aos Estados. 
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ES21598-1 LUÍS EDUARDO PFL 

Nova versão do Projeto acolhe a fixação de alíquotas inte 
rnas só para os minerais . 

ES21599-0 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Os princípios da legalidade e da anualidade dos 
tributos, pela sistemática adotada no Substitutivo, passaram 
a ter abrangência diferente , o que levou ao desdob ramento 
previsto no art. 202. 

Contudo, concordamos com o ilustre Autor da 
que tange à necessidade de ser vedada a cobrança 
no mesmo exercício financeiro em que haja sido 
lei que os instituir ou aumentar . 

Rejeitada . 

ES21600-7 MENDES RIBEIRO 
*** ***** * PARECER ** ***** ** 

Emenda no 
de tributos 
publicada a 

PMDB 

Pela rejeição , considerando que o dispos i tivo proposto é 
omisso a aspectos indispensáveis. 

ES21601-5 MENDES RIBEIRO PMDB 
**** ***** PARECER *** ****** 

Emenda dando nova estrutura ao art. 6o . . 
A matéria da proposta já se encontra versada no contexto 

do projeto, na totalidade dos parágrafos do art. 6o . . 
Pela rejeição. 

ES21602- 3 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ****** ** * 

O universo de benefícios e privilégios à empresa privada 
nacional, em relação às não nacionais, sugerido pela Emenda , 
sobr e ser amplo, vai além daquele que acreditamos seja acei
tável pelo conjunt o da sociedade brasileira. 

Pela rejeição. 

ES21603-1 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda do nobre Constituinte visa modificar o 10 . do 
art . 222, vedando o Poder Executivo efetuar despesas sem pré
via previsão orçamentária. 

Entendemos que o texto do Substitutivo sobre a matéria é 
mais abrangente, vez que proibe a execução de investimentos 
sem prévia inclusão no plano plurianual, que será aprovado 
pelo Congresso Nacional. 

A matéria é tratada, de forma explícita, no item I do 
mesmo artigo . 

Pela prejudicialidade. 

E$21604-0 MENDES RIBEIRO PMDB 
**** *** ** PARECER ******* ** 

Pela rejeição, considerando que a proposta é inteira
mente contrária ao consenso até agora obtida . 

ES21605-8 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando os consensos já obtidos sobre 
a matéria. 

ES21606-6 ANTONIO BRITTO PMDB 
** ******* PARECER *** ****** 

Pela rejeição, considerando que está em desacordo com 
o nono substitutivo do Relator. 

ES21607-4 ANTONIO BRITTO PMDB 
*** **** ** PARECER ** ******* 

Pretende o autor imprimir nova redação ao 1o . do ar 
tigo 13 do Substitutivo, a fim de eliminar a palavra "igual" . 

Entendemos que a redação do referido dispositivo deve 
ser mantida, uma vez que expressa todas as caracter í sticas do 
voto . 
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ES21607-4 ANTÔNIO BRITTO PMDB 

Pela aprovação parcial. 

ES21608-2 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda altera a redação do parágrafo único do art.4o. das 
Disposições Transitórias estabelecendo o princípio da maioria 
absoluta para aprovação da Lei Orgânica Municipal e determi -
nando que sua discussão e votação seja feita nos três pri
meiros meses de 1989 . 

Entendemos que a redação original do citado dispositivo me-
lhor se coaduna com a realidade brasile i ra . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES21609-1 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria é digna de tratamento pela lei ordinária e pe
las políticas públicas. 

Pela rejeição. 

ES21610-4 MENDES RIBEIRO 
********* PARECER ********* 

Optamos por redação que firme , 
princípio da proteção da família por 

Manifestamo-nos também pela 
relativa à gratuidade do processo de 
e da exclusão da exigência de prévia 
a dissolucão da sociedade conjugal. 

Somos pela rejeição da emenda. 

ES21611-2 MENDES RIBEIRO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

de forma sintética , o 
parte do Estado. 
rejeição da proposta 
habilitação do casamento 
separação judicial para 

PMDB 

A Emenda propõe o acréscimo de parágrafo ao artigo 6o. 
do Substitutivo do Relator, declarando livre a assistência e 
o tratamento espiritual. 

ES21612-1 

A proposta revela-se inadequada ao texto. 
Pela rejeição. 

MENDES RIBEIRO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A Emenda contém previsão de realização de plebisc i to para 
o referendo do texto constitucional aprovado pela Assembléia 
Nacional Constituinte. 

Somos contrário à presente Emenda pelas mesmas razões en
focadas na apreciação da Emenda no . ES 30637/5. 

Pela rejeição. 

ES21613-9 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Não obstante os elevados propósitos do autor da emenda , 
no sentido de dar tratamento constitucional a de t erminados 
aspectos referentes à dívida externa , o entendimento havido 
no âmbito da Comissão de Sistemat ização é de que a esse nível 
de detalhamento a matéria deva ser objeto de legislação com
plementar e ordinária. 

Pela rejeição . 

ES21614-7 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada no 
art . 31 , XXII , a, atende melhor à disciplina da matéria . 

ES21615-5 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando-se que a solução adotada pelo 
substitutivo atende melhor à disciplina da matéria. 

ES21616-3 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que está em desacordo com o 
novo Substitutivo do Relator. 
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ES21616-3 ITAMAR FRANCO 

ES21617-1 ITAMAR FRANCO 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 
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Pela aprovação , tendo em vista que é o artigo 111 do subs 
titutivo que dispõe sobre o sistema de eleição majori t ária e 
não o de número 153. 

ES2 1618-0 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A multiplicação dos critérios para a de
terminação do número de vereadores deve manter-se dentro dos 
pa râmetros que orientam o sufrágio universal. Desse modo, 
prevalece a proporcionalidade primeira do ele itorado . 

ES21619-8 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER *** ** **** 

A Emenda propõe o acréscimo de parágrafo ao ar ti go 6o. do 
Substitut i vo do Relator, vedando a coleta e o processamento 
de dados pessoais sem a anuência do interessado . 

ES21620- 1 

A proposta parece- nos válida, à primeira vis t a . 
Sua aprovação ocas i onaria problemas . 
Pela rejeição . 

ITAMAR FRANCO 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES21621-0 ITAMAR FRANCO 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

Pela aprovação parcial, nos termos do novo substitutivo do 
Relator. 

ES21622-8 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A argumentação é válida, porém desnecessár i a a sua expli
citação, vez que os mencionados planos serão , obviamente , sub
met i dos ao exame do Congresso Nacional. 

Pela rejeição. 

ES21623- 6 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A natureza da intervenção do Estado já é prev i sta no artigo 
228 do Substitutivo. Entendemos que a sua generalização, como 
filosofia para a Ordem Econômica, segundo quer a Emenda do 
nobre Constituinte, equivaleria a descarterizar os princípios 
desta Ordem Econômica que se que implementar na Nova Carta . 

Pela rejeição da Emenda. 

E$21624-4 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A lei, prevista no dispositivo emendado , definirá a forma 
de repressão. 

Pela rejeição. 

ES21625- 2 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

O espírito do Projeto de Constituição é o de conceder 
ênfase à iniciativa pr i vada no âmbito da atividade econom1ca. 
Dentro desse espírito, a intervenção do Estado é justificável 
apenas em circunstâncias especiais, mas não como prática ro
tineira. 

Pela rejeição. 

ES21626-1 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe acrescentar parágrafo ao art. 245 do 
Su bstitutivo. 

A proposta porém, não é matéria constitucional. 
Pela reje ição. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES21627-9 ITAMAR FRANCO 
********* PARECER ********* 

PL 
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A proibição de privilégios fiscais visa a resguardar a 
concorrência e, consequent emente , os mecanismos de eficiência 
requeridos ao segmento estata l. 

Pela rejeição. 

ES21628- 7 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ******* ** 

Desnecessária a inclusão no texto , pois o Congresso def i
ni rá oportunamente a proteção necessária aos segmentos es tr a
tégicos para País . 

Pela rejeição. 

ES21629-5 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A proposta formulada conflita com a atribuição do Presi
dente da República como Chefe Supremo das Forças Armadas. 

Pela re je ição da émenda. 

ES21630-9 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a so lução de li t í gios é 
da competência do Poder Judiciário. 

ES21631-7 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A medida sugerida pode ser veiculada por lei ordinária, 
resultado dispensável a sua posição no texto constitucional, 
ainda mais quando se deve reconhacer que, o poder de fiscali
zação por parte do Congresso já se acha disciplinado de forma 
apropriada no Substitutivo. 

Pela rejeição da Emenda . 

E$21632-5 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o assunto já está decidi
damente tratado no art . 104- II do Substitutivo do Relator. 

E$21633-3 ITAMAR FRANCO PL 
**** ** *** PARECER ********* 

Concordamos com a supressão do parágrafo primeiro po i s 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. 

ES21634-1 ITAMAR FRANCO 
********* PARECER ********* 

ES21635-0 

A emenda é excessivamente restritiva. 
Pela rejeição . 

ITAMAR FRANCO 
********* PARECER ********* 

PL 

PL 

Revisão de proventos e pensões . A nosso ver, a questão 
já se acha atendida pelo projeto, através do princípio de ir
redut i bilidade do valor dos benefícios. 

Pela prejudicialidade. 

ES21636-8 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A contratação em tela, de certa forma, acha-se sob a fis 
calização do Congresso Nacional, prevista no art . 55 do novo 
Substitutivo que oferecemos. 

Pela rejeição. 

E$21637-6 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Procedimentos burocráticos, como emissão de certidão de 
contagem de tempo, mat é ria típica de lei ordinária. 
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ES21637-6 ITAMAR FRANCO 

Pela rejeição. 

ES21638-4 ITAMAR FRANCO 
*** ****** PARECER **** *** ** 

PL 

PL 
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Tendo em vista a necessidade de preservação do 
pr i ncípio da Solidariedade financeira, a princ1p1o nenhuma 
exceção deve ser aberta no tocante à obr igação de contribuir 
para a Seguridade Social. Casos espec i ais poderão receber 
tratamento específico a nível da legis l ação ordinár i a. 

Pela rejeição. 

ES21639-2 ITAMAR FRANCO PL 
** *** **** PARECER **** ***** 

Pela rejeição, considerando que o assunto não cabe na 
Constituição, parecendo melhor enquadrar-se na lei ordinár i a, 
no regulamento administrativo. 

ES21640-6 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Compartilhamos da preocupação do nobre Constituinte , 
autor da emenda que objetiva submeter ao Congresso Nacional a 
proposta do orçamento monetário. Contudo , atualmente, o 
orçamento monetário já esta inserido na Lei Orçamentária que 
tramita no Congresso Nacional. 

No texto, o 3o., do art. 220 , as normas que compõem a 
matéria já atendem aos objet i vos da emenda, pois visam de 
forma implícita , aos efeitos da emenda. 

Pela prejudicialidade. 

ES21641-4 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER **** ***** 

Pela rejeição, considerando que está em desacordo com o 
Substitutivo do Relator . 

ES21642-2 BENEDITA DA SILVA PT 
******* ** PARECER *** ****** 

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

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

Pela rejeição. 

ES21643-1 BENEDITA DA SILVA 
********* PARECER ******** * 

Pela Reje i ção. 

PT 

A proposta da Emenda Consta nos Princípios Fundamentais 
do Projeto. 

ES21644-9 PAULO ROBERTO PMDB 
*** **** ** PARECER ******** * 

A Emenda sob análise reduz a amplitude do art . 6o. do Tí
tu lo X, o qua l prevê a criação de novos Estados . 

Face à supressão do referido dispositivo no Substitut i vo 
que vamos oferecer , pelo acolhimento de Emendas apresentadas 
para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela. 

ES21645-7 OSVALDO BENDER PDS 
*** ****** PARECER *** **** ** 

A Emenda propõe a inclusão de dispositivo ao texto do 
Substitutivo do Relator, vedando a construção de presídios 
nas zonas urbanas. 

A med i da prevista parece cabível. 
Revela-se despicienda ante as modernas concepções pe

nalógicas e sobre presídibs. 
Pela rejeição. 

ES21646-5 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Intenta esta Emenda que o imposto de renda não incida 
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ES 21646-5 MENDES RIBEIRO PMDB 

sobre proventos de aposentadoria. 
Ressalte-se , por necessário , que a coerênc i a do s i stema 

tributár io adotado pelos Const it uin t es torna i nviável a 
concessão de tratamento fiscal privileg i ado . 

Pela rejeição . 

ES21647-3 MENDES RIBEIRO PMDB 
**** ***** PARECER **** **** * 

Pela rej e ição, considerando que está em desacordo com o 
novo Subs ti tut i vo do Relator . 

ES21648-l MENDES RIBEIRO 
********* PARECER ********* 

A Emenda objet i va impedir, por expressa 
Administração Pública direta ou indireta de 
instituições financeiras privadas para 
recebimento ou depósito . 

PMDB 

vedação, a 
ut i 1 i zar 

pagamento, 

A proposta, não obs t ante os elevados propósitos do Nobre 
Constitu i nte, versa sobre matéria de natureza nitidamente 
administrat i va, não se justificando sua inclusão no texto 
Const i t uc i ona 1 . 

Pe la rejeição . 

ES21649-0 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades contraria tendênc i a 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. 

ES21650-3 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

O texto constitucional , a nosso ver, deve limitar-se a 
afirmar o direito ao seguro social. O projeto constitucional , 
inclusive , vem consagrando o princípio da universalidade da 
cobertura , objetivando , com isso, alcançar toda a população 
do País, independentemente de contribuição para a previdência 
social. 

Entretanto, a especificação das categorias com dire i to 
ao seguro social e as condições de seu atendimento constituem 
materia de lei ordinária vez que o texto constitucional não 
pode alongar-se na descrição exaustiva dessas s i tuações . 

Pela rejeição. 

ES21651-1 GERSON CAMATA PMDB 
********* 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
t e em dive r sos dispositivos incorporados ao text o do Substi 
tutivo. Veja-se, por exemplo, no caso do Sistema de Segurida
de Social , o preceito relativo ao "caráter democrát i co e des
centralização da gestão administrativa", formulado como um 
dos princípios basilares de organização do Sistema. 

Pela aprovação parcial. 

ES21652-0 GERSON CAMATA PMDB 
***** **** PARECER *** ****** 

A emenda do nobres Constituintes visa dar normas sobre 
a Tramitação do orçamento da União, arts . 220 e 221. 

O dispositivo proposto não se harmoniza com a s i stemáti
ca que o r ienta o sistema de Planos e Orçamentos nem co i ncide 
com a op i nião dos Membros desta Comissão . 

Pela rejeição. 

- ES2 1653- 8 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ***** ** ** 
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A Emenda objet i va incluir dispositivo no Projeto para 
determinar que "a União ressarcirã aos Estados e Municjpios o 
valor das isenções que conceder sobre impostos estaduais e 
municipais , e lhes compensarã o montnte das perdas de receita 
pelas não-incidências em razão do interesse federal". 

Inicialmente , cabe ressaltar que o Proj eto veda à União 
inst itu i r i senções para i mpostos estaduais e municipais e da, 
fi car bem suavizada a situação que fundamenta a med i da pro
posta . 

Com relação às imun i dades que o próprio Projeto au t or i-
za , foi também institujda a possibilidade de compensação , 
po i s que obrigou-se a União a destacar e entregar aos Estados 
e Municjpios o valor de 101. do IPI , proporcionalmente ao va
lor das exportações efetuadas , única operação sobre a qual 
ficaram os Estados impedidos de exigir o ICM. 

Nessas condições, cessa o motivo que justificaria a in
clusão de mais um dispositivo sobre a matér i a. 

Pela rejeição. 

ES21654-6 JOSÉ TAVARES PMDB 
********* PARECER ** **** *** 

A Emenda propõe a explicitação das competências pre 
ferenc i ais da união, dos estados e municjpios na organiza
ção de seus s i stemas de ensino. 

A Proposição em exame, conquanto 
subsjdio para o processo legislat ivo , 
damente considerada quando se tratar 
mentar e ordinãria. 

consti t ua valioso 
merece ser adequa -
da legislação comple -

Pela rejeição nos termos do Substitutivo . 

ES21655-4 JOSÉ TAVARES PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

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

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente. 
Pela rejeição. 

ES21656-2 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ** ******* 

A institucional i zação do sistema de bolsas de es t udo, 
como forma de canal i zação de recursos públicos ao custeio do 
ens i no pago nas escolas part i culares, contraria, de forma 
diametralmente oposta , a opção poljtica adotada para o modelo 
educacional brasileiro no texto proposto para nova carta. 

Pela rejeição . 

ES21657-1 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ** ******* 

Matéria de legislação ordinãr i a. 

ES21658-9 OSVALDO BENDER PDS 
***** **** PARECER *** **** ** 

Esta Emenda objetiva inc l uir na competência da União 
inst i tuir imposto sobre "a exploração de jogos como: lote -
ria federal , loto, loteria esportiva e demais regulamentadas 
em lei". 

Destaque-se que sobre as modalidades de loterias Ja 
incide o imposto federal sobre renda e proventos de qualquer 
natureza. 

Pela rejeição. 

ES21659-7 OSVALDO BENDER PDS 
**** ***** PARECER ***** **** 

O au t or da emenda propõe seja acrescentado na competên
cia dos Estados o imposto sobre a exploração de jogos lega l i
zados, como loteria estadual e outros. Alega ser fonte de re
cursos, tributãvel como as demais. O assunto comporta exame, 
de vez que inclui loteria estadual e presentemente a tributa
ção ser privilégio federal , até mediante tributação disfarça
da sob o tjtulo de contribu ição. 

Mas o Projeto da Com i ssão de Sistemati zação não prevê o 
t ribu t o . 
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ES21659-7 OSVALDO BENDER 

ES21660-1 OSVALDO BENDER 
********* PARECER ********* 

PDS 

PDS 
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A emenda -propõe acrescentar d i spos itivos que regulam a 
concessão de financiamentos a pequenos agricultores. 

· A matéria foi contemp lada no disposi t ivo que determina ao 
Poder Püblico "promover poljticas adequadas de estjmulo, as
sistência técnica e financiamento". O imóvel de detal hamento , 

porém, da proposta é matéria de legislação ord i nár ia . 
Pela rejeição. 

ES21661-9 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda elevar para 30% a participação dos Munici 
pios no ICMS. 

A alteração quebrar ia o equilibrio estabelecido pelo pro
jeto. 

Pela rejeição. 

ES21662-7 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida parcialmente quanto ao mérito, nos termos 
do Substitutivo do Relator. 

Pela aprovação parc i al. 

ES21663-5 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda do nobre Constituinte objetiva vincular percen-
tual para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para 
pessoas deficientes . 

Compartilhamos da preocupação do eminente Constitu inte. 
No texto do Substitutivo , sobre o assunto, ficou definido que 
o Plano Plurianual resguardará percen tua is para o ensino en
quanto não estabelecer as aplicações nessa área. 

ES21664-3 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende, a Emenda, que "A lei definirá valores a se -
rem acrescidos na declaração do imposto de renda das pessoas 
fjsicas, com rendimentos acima de trezentos salários-mjnimos 
anuais, cujos filhos estiverem cursando escolas püb licas" . 

Trata-se, evidentemente, de matéria que deve cons t ar de 
legislação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES21665-1 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capjtulo VI, 
título IV, que trata das regiões de desenvolvimento foi ex
cluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja maté
ria passou a compor o art. 238 . 

ES21666-0 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende aditar na competência dos Estados o 
imposto sobre loteria estadual e outros jogos. alegando que 
os Estados devem ter igual direito do que a União em explorar 
e tributar jogos. 

Os argumentos são ponderáveis, ainda mais quanto preten
de tributar loterias do próprio Estado, sendo difjcil defen
der o monopólio federal para atividade que, se privada fosse, 
seria até contravenção penal. 

Mas o Projeto da Comissão de Sistematização reitera o 
texto anterior. 

ES21667-8 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES21668-6 OSVALDO BENDER 
********* PARECER ********* 

PDS 

PÁG: 0115 
16/10/87 
15:52:30 

Optamos por não especificar fontes de financiamento da 
Seguridade Social quando não houver precisas indicações 
técnicas a respaldar tal decisão. De acordo com dispositivo 
inscrito no capítulo pertinente, é atribuída à lei ordinária 
a competência para instituir novas fontes de financiamento, 
sempre que necessário à manutenção ou expansão do sistema. 

Pela rejeição. 

ES21669-4 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

O inciso I, tal como foi redigido, não tem a intenção de 
ser norma ampla e genérica. Estabeleceu, apenas, o princípio 
da proteção contra a despedida imotivada ou sem justa causa. 
Além do mais, prevê sua regalamentação através da lei ordiná
ria que devará equacionar a matéria contida no preceito 
constitucional. Podemos dizer que, dentro desta ótica, situa
se a presente emenda: valiosa contribuição a ser discutida 
pelo Congresso Nacional, quando da regulamentação do artigo 
7o., seus incisos e parágrafos . 

ES21670-8 GERSON CAMATA 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. 

ES21671-6 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda, ao ampliar a competência tributária do Municí
pio, não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização. Deve ser rejeitada. 

ES21672-4 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. O inciso XXII do artigo 31 do substitutivo 
trata adequadamente da disciplina da matéria. 

ES21673-2 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o assunto é muito polê
mico e já foi objeto de alguns consensos só modificáveis no 
Plenário. 

ES21674-1 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. O substitutivo ao projeto de constituição 
adotou solução consensual no sentido de que não fosse permi
tida a renovação de mandatos no âmbito do executivo . De igual 
modo, a data da posse foi definida à luz do anteprojeto da 
respectiva subcomissão. 

ES21675-9 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a falta de fixação de 
prazo poderá inviabilizar a providência. 

ES21676-7 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a inclusão de mais um parágrafo 
art. 213, dispondo que a União entregará aos Municípios 
do que for arrecadado a título do Imposto único 

ao 
50% 

sobre 
Combustíveis e Lubrificantes. 

Ocorre que esse imposto não consta do elenco da 
competência tributária da União devendo seu fato gerador com
por a base do icms estadual. 

Pela prejudicialidade. 
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ES21677-5 GERSON CAMATA 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda o acréscimo 
pelo qual se estabe l ece que 
inafiançáveis o não pagamento de 
quando decorrentes de dolo. 

PMDB 

PMDB 

de parágrafo ao art. 195, 
ser ão considerados cr imes 

tributo ou sua sonegação, 

Não obstante os louváveis propósitoS da Emenda, 
entendemos que a matéria, em razão de sua natureza, deve ser 
tratada a nível de norma infraconstitucional. 

Em face do exposto, somos pela sua rejeição. 

ES21678- 3 GERSON CAMATA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que o assunto já foi 
i de vários consensos. 

ES21679-1 GERSON CAMATA 
********* PARECER *** ** **** 

PMDB 

objeto 

PMDB 

Seguindo a tradição ·do Direito nacional , a Emenda aqui 
examinada trata de matéria infraconstitucional ,cabendo, po i s, 
ser objeto de cuidadosa consideração em etapa posterior do 
processo legislativo . 

Pela rejeição . 

ES21680-5 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, visando a evitar repetições . 
-------------------------------------------------------------------------------0 

ES21681-3 GERSON CAMATA 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da 
ao substitutivo , observadas 
281. 

PMDB 

Emenda já está incorporado 
as restrições contidas no Artigo 

Pela aprovação parcial . 

ES21682-1 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda, em sua essencia, já foi incorpora
do ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

E$21683-0 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Compartilhamos da preocupação do eminente autor da 
emenda , pela importância do assunto e que objetiva assegu r ar 
ao Congresso Nacional apreciar o orçamento plurianual dos 
dispêndios públicos. 

Entretando as normas que compõem a matéria 
constitucional já estão atendidas, de forma implícita, na 
Seção II, dos Orçamentos , confome o art. 220. 

Pela rejeição. 

ES21684-8 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda dos nobres Constituintes tem a finalidade de 
vedar a destinação de verbas para pesquisa ou construção de 
artefatos bélicos nucleares. 

Entendemos que a matéria não cabe no Capítulo do Orça
mento. 

Pela rejeição . 

ES21685-6 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o assunto deve ser deixa
do à lei ordinária. 

ES21686-4 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda dos nobres Constituintes objetive impedir que 
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PMDB 

Projeto de Lei que aumente a despesa públ i ca seja votado pelo 
Congresso, sem que o mesmo ind i que as dotações orçamentárias. 

Compartilhamos , também, da preocupação dos eminen t es 
Autores da emenda , sendo que o substitutivo no art. 222 veda 
o inicio de programas ou projetos não incluídos no orçamento . 
Desta forma as normas que compõem a matéria const it uc ional 
em exame já atendem aos objetivos da emenda . 

Pela rejeição. 

ES21687- 2 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A apreciação da Emenda do nobre Constituinte , que 
objet iva impedir que o Governo realize gastos sem que o 
Congresso os autorize , levou-nos à conclusão que o objetivo 
da mesma já está atendido, de forma implícita, no ítem I do 
art . 222, em que veda o início de programas ou projetos não 
incluídos no orçamento . 

Pela rejeição. 

ES21688-1 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda dos nobres Constituintes tem por objetivo impe
dir a legal ização do aborto ou que verbas sejam destinadas à 
pesquisa ou a promoção do aborto . Compartilhamos , também, da 
preocupação dos eminen t es Au t ores da Emenda, pe l a importância 
do assunto. Contudo , entendemos que a matér i a não é objeto 
dessa Seção- "DOS ORÇAMENTOS". 

Pela rejeição. 

ES21689-9 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A norma que a Emenda pretende incluir no Substi t utivo ai 
já se encontra, no art. 205. 

Pela prejudicialidade. 

ES21690-2 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe correspondência absoluta entre o valor 
do benefício previdenciário e o do salário do trabalhador. 

A proposta é inviável , vez que a previdência possui te
to para o salário de contribuição , e, além disso , não pode 
prescindir do sistema de cálculo que leva em consideração o 
tempo de trabalho e de contribuição do segurado. 

Pela rejeição. 

ES21691-1 GERSON CAMATA 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 elabor ação 
legislativa das bases do novo sistema de proteção social. 

Pela rejeição. 

ES21692-9 GERSON CAMATA PMDB 
********* 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. 

ES21693-7 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação interligada no projeto é clara e precisa : val or 
mensal do benefício, ou seja, a quantia que realmente deverá 
ser pago ao segundo. Não vemos, pois, motivo para aprovar a 
emenda . 
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ES21694-5 GERSON CAMATA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

Pela rejeição. Quanto aos conselheiros dos Tribunais de 
Contas dos Estados, o assunto é da competência das respecti
vas Assembléias. As demais propostas são invioláveis . 

ES21695-3 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação . A propositura tem total procedência. 
ó pr i vilégio não deve ser apenas de alguns. Tal como pro

põe os autores da emenda, cabe pois, estender o benef í cio aos 
possuidores do mandato parlamentar . 

ES21696-1 GERSON CAMATA 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 Subst i tuto. 

ES21697-0 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A multiplicação dos critérios para a de
terminação do número de vereadores deve manter-se dentro dos 
parâmetros que orientam o sufrágio universal . Desse modo, 
prevalece a proporcionalidade primeira do eleitorado. 

ES21698-8 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o dispositivo é transi
tório, para aplicação exclusivamente na próxima eleição cujo 
calendário já está aprovado por consenso. 

ES21699-6 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva antecipar , de 15 de março para 10 . de ja-
neiro de 1990, em que tem início o exe r cício financeiro, a 
data do término do mandato do atual Presidente da República. 

Somos, por princípio, contrário a qualquer redução de man
dato. Manifestámo-nos, assim, contrariamente à aprovação da 
emenda . 

ES21700- 3 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor pretende incluir o Governador de Território en
tre os que devem renunciar para concorrerem a outros cargos. 

Como se trata de Governador nomeado, entendemos que a 
matéria deve ser disciplinada na lei complementar das inele
gibilidades. 

Pela àprovação parcial . 

ES21701-1 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a substituição da expressão •controle de 
natalidade" por planejamento familiar. Somos pela aprovação. 

ES21702-0 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Pode-se admitir que neste caso houve uma 
concordância semiótica: o valor de trinta por cento será des
tinado. Todavia os . aspectos linguísticos serão examinados por 
Comissão revisor~. 

ES21703-8 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o prazo de ano estabele
cido é suficiente para os providências previstas . 

ES21704-6 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 
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Pela rejeição, considerando que a medida prevista é huma
namente impossível sobrecarregando sobremaneira o TCU que fi
cará , impossibilitado de cumprir as demais atribuições deta
lhadas no artigo 104. 

ES2170S-4 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda não se caracter iza como matéria 
constitucional. O detalhamento proposto caberá à lei 
complementar, nos termos do art. 197 , item III, alínea "b", 
do substitutivo. 

Pela reje ição . 

ES21706-2 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se acrescente um i tem III ao art . 
213, destinando 50% dos impostos arrecadados pela União para 
repasse aos Estados e Municípios, mediante Fundo Especial 
regulado em lei complementar , levando-se em conta a situação 
de carência de cada unidade contemplada. 

Em que pesem os argumentos expendidos , seria impraticá
vel à União arcar com mais esse encargo de tão largo espec
tro, a menos que implicasse a supressão das demais transfe
rências previstas nos itens I e II do mesmo artigo, o que 
quebraria toda a sistemática subjacente às competências tri
butárias e à repartição das receitas , até agora prevalecente. 

Pela re j eição . 

ES21707-1 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, os ilustres Constituintes , a manutenção , durante 
20 anos, dos benefícios e incentivos fiscais criados pelo De
creto-lei no. 880, de 19 de setembro de 1969. 

Inobstante deva ser reconhecida a importência dos incen
tivos fiscais regionais , a manutenção do incentivo de que se 
trata deveria ser feita através de lei ordinária , .após deti
damente examindos os resultados que levaram à sua i nstitui-
ç~ . . 

Pela rejeição. 

ES21708-9 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A norma que os eminentes Autores da Emenda pretendem 
inserir no Substitutivo, aí já se encontra, no art 202, item 
II. Contudo, concordamos em alterar a redação desse 
dispositivo, a fim de imprimir-lhe maior clareza e precisão . 

Prejudicada. 

ES21709-7 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Sugere a Emenda a inclusão de um parágrafo ao artigo 
199, para determinar a cobrança de imposto de herança com a
líquota progressiva , no uso da competência residual da União 
e dos Estados. 

Ora , a competência residual refere-se tão somente a im -
postos não discriminados no texto constitucional, isto é, a 
impostos novos, a serem criados . Acontece , porém, que o im
posto de herança é um dos impostos discriminados no Projeto, 
estando expressamente compreendido na competência estuadual 
(art. 209, item II). Inclusive foi consignado que a alíquota 
seria progressiva, como pretente a Emenda . 

ES21710-1 

Não há, pois, razão para a pretensão do Autor . 
Pela prejud i cialidade . 

RITA CAMATA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Pela reje i ção, considerando que o dispositivo adotado 
pelo Substitutivo é mais amplo e abrangente. 

ES21711-9 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Em virtude do princípio da legalidade tributária, 
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PMDB 

contido no art . 202, item I , do Substitutivo , somente a lei 
pode alterar as al í quotas dos tributos em geral, excetuados 
somente os impostos federais a que se referem o art. 207 , 
itens I, II, IV e v e o art . 208 . Consequentemente , seria 
inócua a fixação, pelos Es tados , das alíquotas máximas de 
seus tr ibutos, por lei, pois a alteração das alíquotas , em 
qualquer caso, só pode ria dar-se, também por lei e , portanto, 
com poder de revogar a lei anterior. 

ES21712- 7 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe o acréscimo de parágrafo ao artigo 6o. 
do Substitutivo do Relator, vedando a realização de tratamen
tos médicos senão em decorrência de lei . 

A proposta contida na Emenda parece-nos despicienda. 
Pela rejeição . 

ES21713-5 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda é aditiva e propõe um parágrafo para o Art. 263 
onde esteja previsto o controle pela sociedade, na forma da 
lei , de toda experiênc i a realizada na área de biotecnologia. 

Justifica a proposta baseada no risco das experiências 
genéticas para a humanidade e no perigo de seu controle ficar 
nas mãos do governo. 

Sem entrar no mérito da emenda, a matéria por estar su
jeita à evolução científica e tecnológica , não foi considera
da de natureza constitucional . 

Pela rejeição . 

ES21714-3 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons iderando que, no futuro, o país pode
rá precisar dessas armas. 

ES21715-1 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende acrescentar 4o. ao art . 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator do Projeto de Constituição , determi
nando que "A arrecadação de tributos federais será efetuada 
pelas instituições financeiras oficiais federais" . 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema de 
arrecadação de tributos federais atualmente adotado pelos 
constituintes . 

Pela rejeição . 

ES21716-0 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda incluir dispositivo no Projeto para ;
sentar de impostos os artigos que a lei classificar como o 
mínimo indispensável à habitação, vestário, alimentação e 
tratamento médico das pessoas de restrita capacidade econômi
ca , como ocorria na Constituição de 1946. 

Os impostos envolvidos são, evidentemente, o imposto so
bre produtos industrializados e o imposto sobre c1rculação de 
mercadoria e prestação de serviços , para os quais o Projeto 
já prevê o critério de seletividade, cujo significado é o de 
permitir que as alíquotas sejam variáveis, de modo a reduzir
se ao mínimo o ônus fiscal correspondente a produtos e servi
ços com a destinação que a Emenda prevê. 

Assim , a matéria se ajusta melhor às normas infraconsti
tucionai~. através das quais será implementada a seletividade 
determinada no texto da Lei Magna. 

Pela rejeição. 

ES21717-8 RITA CAMATA PMDB 
**** ** *** PARECER ***~** *** 

Pela rejeição, considerando que a matérja , cuja inclusão 
está sendo proposta já consta parcialmente do inciso VIII do 
ar t .45 . O inciso III cuida de outro assunto. 
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ES21718-6 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que os terrenos da marinha 
ocupados pela União representam uma parte ínfima do total. 

ES21719-4 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Os terrenos da Marinha são por razões de 
segurança Nacional pertencentes à União. Não seria convenien
te transferir os terrenos da Marinha para o rol dos Bens dos 
Municípios , contrar iando tradição do nosso Direito Constitu
cional . 

ES21720-8 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

pela aprovação, nos termos do substitutivo . 

ES21721-6 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do art. 256, por ser uma re
petição do parágrafo 1o. do art . 255. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES21722-4 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação da Emenda, porquanto julgamos ra
zoáveis os prazos nela estabelecidos para que se possa efe
tivar a dissolução da sociedade conjugal. 

ES21723-2 RITA CAMATA PMDB 
********* 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. 

ES21724-1 GERSON CAMATA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que aa supressão 
pelo autor da emenda não corresponde à orientação 
lo relator, quanto à disciplina da matéria. 

ES21725-9 VIRGILDÁSIO DE SENNA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

proposta 
adotada pe-

PMDB 

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 s ínt ese , 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 

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
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ES21725-9 

ES21813- 1 
ES22863-3 
ES23022-1 
ES33794-7 
ES29003-7 
ES30674- 0 

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

VIRGILDÁSIO DE SENNA 

Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Bua i z 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó · 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
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PMDB 

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 

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 expressôes "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 propôe a supressão das re
feridas expressôes do parágrafo 48. O Constituint e Roberto 
Cunha faz igual proposta, de forma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agripino de Oli
veira Lima propôe que após a palavra "científica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Constituição . O Relator , agradecido pelas sugestões, opta, 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o., harmonizan
do assim os dois dispos i tivos, 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 modificaçôes de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902-7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

ES21726-7 

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

VIRGILDÁSIO DE SENNA 
** ******* PARECER **** *** ** 

PMDB 
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Pela rej e ição. A simbiose entre le i e jurisprudênc i a pa
rece salutar . 

ES21727-5 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao 56 do Art . 6o., propondo sua supressão. 
A matéria está sendo deslocada para o capí t ulo da or dem 

econômica, com outra redação . 
Pela rejeição .. 

ES21728-3 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do ar t . 6o . 
do Substi t utivo, 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 disposi t ivo no texto constitucional acar r etará 
a criação de novas instâncias burocrát icas,est i mu l ando varia
das formas de corrupção e obstacul izando a imp l ement ação da 
reforma agrária no Pa í s . 

Pela aprovação . 

ES21729- 1 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos t ermos do novo Substitutivo do Rela
tor. 

ES21730- 5 VIRGILDÁS IO DE SENNA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Assim como a Consti t uição estabe lece a jornada norma l de 
trabalho, deve ela também fixar a duração da jornada quando 
realizada em turnos in i nterruptos de revezamento. 

Pela rejeição . 

ES21731-3 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A mudança proposta pela presen t e emenda muda completa
mente o espírito do ar t igo 7o .. Se acatarmos a present e suges 
tão signi f icaria condicionar os d i re i tos alí elencados ale
is a serem criadas pelo Congresso Nac ional . Tal como se en
contra , tais dire i tos independem da l e i para uma ef i cácia, 
pois, apenas alguns ítens a exigem par a uma maior expl i cita
ção ou adequação. 

ES21732-1 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura alterar a for ma de acesso dos ju í zes aos 
tribuna i s de segundo grau, com a adoção de concur so de provas 
e títulos . 

Louváveis são as razões invocadas pe l o douto consti
tuirte na defesa de sua proposição , no entretanto , t al enten
dimento confl i ta com a opinião dominante na Comissão de Sis
tematização, razão pela qual opinamos pe l a rejeição . 

ES21733-0 VIRGI LDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21734-8 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda desej a suprimir o 1o. do art. 209 do Projeto 
de Const ituição, que i nova na competênci a dos Estados a pe r 
missão para instituir um adicional ao imposto sobre r enda e 
proventos devido à Un i ão pelas pessoas f ísicas e jurí dicas 
situadas nos respectivos territórios . 

Alega que não vão ser resolvidos os problemas com a 
criação de novos tributos e sim com mel hor distribuição entre 
os Estados e os Munic ípi os . 

Na ve rdade, o ad it amento na competência dos Estados da 
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faculdade de decretarem um adicional ao imposto de renda virá 
se erigir no único imposto com competência dupla, acumulando 
legislação e administração. 

Além disso, encerra objetivo exclus i vamente arrecadató
rio, e beneficiárá os Estados onde estão sediadas as mai ores 
empresas e onde tem dom ic ílio as pessoas físicas mais ricas. 

A decisão é essencialmente política e nova versão do 
Projeto restringe as incidências aos lucros e aos ganhos e 
rendimentos de capital. · 

ES21735-6 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda , ao modificar a redação do art. 213 , 
item I, l etras "a" e "b", que se aumentem os percentuais das 
transferências federais ao Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação do~ 
Municípios . 

Embora concordando que tanto os Estados quanto os 
Municípios necessitam de melhores condições financeiras, 
sendo justo que participem do que é arrecadado em seu próprio 
território, o Relator entende que os quinhões atribuídos 
àqueles Fundos já constituem o máximo possível, no quadro 
nacional das carências de recursos. 

Pela rejeição 

ES21736-4 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda, ao ampliar a competência tributária do Munic\
pio, não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização . Deve ser rejeitada. 

ES21737- 2 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

Reconhecimento de tempo de exercício de mandato de Pre
feito Municipal, para efeito de aposentadoria. 

Trata-se, a nosso ver, de med i da muito específica, vez 
que dirigi da exclusivamente aos prefeitos, quando, por ques
tão de equidade e boa técnica legislativa, deveria referir-se 
a todos os exercentes de cargos eletivos . 

De qualquer forma , porém, preferimos que o assunto , seja 
remetido à legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES21738-1 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda intenta assegurar aos def i cientes físicos, in
dependentemente de contribuição, o dire ito ao seguro social. 
O projeto de constituição consagra o princípio da universali
dade da cobertura previdenciária, garantindo, assim, às pes
soas objetivadas na emenda, a assistência pretendida . A lei 
ordinária, intretanto, é que disporá sobre o assunto. 

ES21739-9 JAMIL HADDAD PSB 
********* 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. 

ES21740-2 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Decide o Relator , diante da multiplicidade das propostas 
recebidas e das opções feitas como resultado de negociação, 
propor a rejeição da presente emenda, por incompatibi lizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fruto de amplo 
consenso . 
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ES21741-1 JAMIL HADDAD 
********* PARECER ****** ** * 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES2 1742- 9 OSVALDO BENDER 
********* PARECER ********* 

PSB 

PDS 
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O inciso XX estabelem o princ1p1o genérico da aposenta
doria, sem descer a qualquer detalhamento, pois este aspecto 
caberia no Capítulo da Ordem Social. Por uma questão de téc
nica legislativa, entendemos que a aposentadoria do trabalha
dor e trabalhadora rural deve ser disciplinada no capítulo da 
Seguridade Social. 

ES2 1743-7 OSVALDO BENDER PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a alteração do parágrafo único do arti
go 277, fazendo constar o ensino religioso não mais como 
disciplina facultativa , mas como disciplina obrigatória no 
ens i no fundamenta l. 

Aprovada nos termos do Substitu t ivo. 

ES21744-5 JAMIL HADDAD 
*** ****** PARECER ****** *** 

Trad icionalmente, nosso Direito Previdenc iário 
trabalhador na cond i ção de segurado obrigatório do 
social. Essa orientação é boa para o segurado e pra 
dênc i a, porque, quanto mais cedo este filiar-se à 
melhores serão suas cond i ções de aposentadoria . 

ES21745-3 JAMIL HADDAD 
**** ***** PARECER ********* 

PSB 

impõe ao 
seguro 

a previ
entidade, 

PSB 

Evitamos no texto qualquer referência a percentual. Por 
lei ordinária, o Estado pode promover e incen t ivar a pesquisa 
básica, através de incentivos fiscais e de parcela do imposto 
de renda. De outra forma, evitamos a interferência na inicia
tiva privada. 

A elevação do PIB em pesquisa de ser elevado como forma 
de uma polít i ca global . 

ES21746-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ****** ** * 

Condição de aposentadoria par a o deficiênte físico . 
Matéria típica de legislação ordinár ia. 
Pela rejeição. 

ES21747-0 JAMIL HADDAD PSB 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda pretende que se enfatize o carát er de public i 
dade dos concursos para ingresso na magistratura , bem como 
seja excluída a participação do Ministério Público na reali
zação de tais concursos. 

Pelas razões invocadas pelo ilustre constituinte , a 
Emenda merece ser acolhida. 

· Pela aprovação . 

ES21748-8 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ******** * 

Objet i va a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do 
parágrafo 10 . do art. 150. 

Acolho a propos1çao para o fim de suprimir do texto o 
vocábulo "Federais", inserido equivocadamente após a expres
são "Tribunais de Jus t iça ". 

ES21749-6 JAMIL HADDAD 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda seja incluído , na 
lo I do Título VII , dispos i tivo pelo qual 
a contribuição de melhoria se estende à 
l iár i a. 

PSB 

Seção I do Capítu
se estabelece que 
especulação imobi -

Não 
f ica-se 
conceito 

obstante os louváveis propósitos da Emenda , veri -
que a medida nela proposta é incompatíve l com o 

e a natureza da contribuição melhoria , os quais já 
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Ademais, vale lembrar que os negócios imobiliários, no 
que concerne ao campo tributário , são discipl i nados pela 
legislação do imposto de renda. 

Pela rejeição . 

ES21750-0 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

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

ES21751-8 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES21752-6 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos 
vencimentos dos magistrados. 

Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, 
a disposição contida na Emenda conflita com o entendimento 
predominante na Comissão de Sistemat ização . 

Assim, somos pela sua rejeição. 

ES21753-4 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a concessão de serviço 
público insere-se na competência administrativa de cada enti
dade fede rativa não sendo necessário mandamento constitucio
nal que preveja a hipótese. 

ES21754-2 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21755-1 VIRG I LDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
tência de un idade 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
s i ção em análise . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
------------------------------------------------------------------~------------

ES21756-9 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constit ui nte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES21757-7 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação. 

ES21758-5 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe o nobre Const i tuinte que se acrescente 
alínea "d" ao item I do art . 213, pelas razões constantes 
Justificação. 

uma 
da 

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

para a 
desta 

àquele 
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dispositivo. 
Assim, concluímos por sua aprovação parcial . 

PFL 

ES21759-3 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* PARECER ** ** ***** 
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A Emenda, proposta pelo ilustre Const ituinte , conf l it a 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES21760-7 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada trata de matér i a pertinent e à l egis
lação ordinária. A despeito de sua re l evância socia l, opina
mos pela rejeição da proposta, nos t e r mos do 2 . Substit ut ivo . 

ES21761-5 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* PARECER ********* 

A redação que a emenda propõe para o art. 302 e seus 
dois parágrafos não pode ser acolhida pelas segu i ntes r azões: 

a) a redação do "caput" nada inova, sendo , em nosso en
tendimento , mais escorre i ta a redação original; 

b) a redação proposta para o parágrafo 1o . é a mesma do 
Substitutivo do Relator ; 

c) a redação oferec ida para o par ágrafo 2o. , ret i ra a o
br i gator i edade de autor i zação das populações i ndígenas envol
vidas e do Congresso Nac ional para a exploração das r i quezas 
minerais porventura existentes em terras indígenas . 

Sem tal exigênc i a, qualque r grupo pr ivado, naciona l ou 
estrangeiro , poderia explorar essas riquezas , acabando de vez 
com a tranquilidade tão necessária à vida do índ io. 

Por tais razões, a emenda não fo i acolhida. 
Pela rejeição . 

ES21762-3 EVALDO GO NÇALVES PFL 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades cont rar i a tendência crescente 
dos Senhores Const i tuint es, manifestanda desde o i nício dos 
trabalhos das Subcom i ssões e das Comissões Temáticas , além 
de comprometer as metas de se reforçarem as f i nanças dos 
Estados e dos Municípios e de se reduzi r o "defic i t " pOblico . 

Pela rejeição. 

ES21763-1 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* PARECER ********* 

Pe l a rejeição, em razão da solução adotada pelo Substi 
tutivo do Relat or quanto à disciplina da mat ér i a . 

ES21764-0 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES21765-8 EVALDO GONÇALVES PF L 
********* PA RECER ********* 

O autor da emenda pret ende atr i buir às Assoc iações dos Mu
nic í pios e às Associações de Vereadores do Brasil a capacida
de de iniciativa para emendar a Constituição. A emenda não se 
ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sist emati
zação . 

Pela rejeição. 

ES21766- 6 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do inciso II do art.20 do Subst itutivo 
do Re l ator por entender excessivo o emprego do habeas corpus 
às medidas privativas or i undas de transgressões discip li na
res . A nosso ver, a Emenda tem tot al procedência. 

Pela aprovação. 
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Entendemos que a realização de plebiscito, ou mesmo de 
referendo, no caso em questão , equivale a uma indevida devo
lução de responsabilidade à população delegante, que assumi
ria função decisória delegada ao Constituinte, em fase preté
ri t a. 

Pela rejeição. 

ES21768-2 EVALDO GONÇALVES 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 . 

ES21769-1 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* PARECER ********* 

As ações de saneamento básico incluem-se na 
competência do Sistema único de Saúde, conforme art. 228. 
A ocasião oportuna para a criação de um Conselho Nacional de 
Saneamento Básico será, portanto, a da regulamentação do re
ferido Sistema. Pela rejeição. 

ES21770-4 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* 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. 

ES21771-2 EVALDO GONÇALVES PFL 
****** *** PARECER ********* 

Esta Emenda tem por escopo estabelecer que "Os investi
mentos financeiros feitos em favor da Educação, em qualquer 
de suas formas, por pessoa jurídica de Direito Privado, serão 
descontados, integralmente, do Imposto de Renda devido" . 

A coerência do sistema tributário nacional adotado pelos 
Constituintes torna inviável a concessão de tratamento fiscal 
privilegiado . 
Pela rejeição . 

ES21772-1 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo do Relator Ja 1ncorpora a redução das de
sigualdades regionais e sociais como um dos princípios da or
dem econômica, reconhecendo ainda o papel do Estado ·na tarefa 
do planejamento. As formas pelas quais se implementará a re
gionalização do planejamento devem se definidos em legislação 
ordinária . 

A idéia da regionalização, em si , constitui contribuição 
importante ao Projeto de Constituição. 

Pela aprovação parcial. 

ES21773-9 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe o nobre Constituinte que se acrescente 
alínea "d" ao item I do art. 213 , pelas razões constantes 
Justificação. 

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 p~r sua aprovação parcial. 

ES21774-7 VIRGILDÁSIO DE SENNA 
********* PARECER ********* 

para a 
desta 

àquele 

PMDB 
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Pretende o autor que seja cometida ao sindicato a respon
sabilidade pela adoção de medidas que garantam a manutenção 
dos serviços essenciais à comunidade, em caso de greve. 

Em nosso Substitutivo adotamos este critério. 
Somos pela aprovação. 

ES21775-5 HENRIQUE CÓRDOVA 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9 . 

PuS 

ES21776-3 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda deve ser rejeitada por conter dispositivo de ca
ráter regimental. Pela rejeição. 

ES21777-1 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda em referência, do nobre Constituinte•Adol fo Oli-
veira, sem dúvida aprimora a redação do 47 do art. 6o. do 
Substitutivo, razão pela qual sou por sua aprovação . 

Com vistas ao mesmo objetivo, as emendas ES-32387-3 e 
ES21777-1, respectivamente, dos ConstituintesBrandão 
Monteiro e Henrique Córdova, merecem aprovaçãoparcial. 

Idênticas em seu teor e justificativa são as emendas 
ES26797-3 e ES30534-4, da ilustre Constituinte Lúcia Vânia e 
do nobre Constituinte Paulo Roberto Cunha, respectivamente . 
Visam elas a suprimir do referido parágrafo 47 a expressão " 
do pagamento de taxas e emolumentos e" . 

Argumentam que há conflito entre esse trecho do dispositi
vo e o disposto no art. 143 do Substitutivo,"que prevê a one
ração da prestação jurisdicional, a menos que a parte compro
ve a impossibilidade de pagar custas e taxas". Há um equívo
co nessa justificativa comum a ambos os impugnantes. No pará
grafo em causa trata-se do direito de petição em defesa de 
direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, do 
direito de requerer ou de denunciar. 

Não está em questão, portanto, prestação jurisdicional ,que 
é assegurada no elenco de ações do Título III, Cap ítulo !,DAS 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS e no referido art. 143. 

No mesmo equívoco incorre o douto Constituinte Agassiz Al
meida, em sua emenda no. ES26303-0,pe l a qual pretende alterar 
a redação do mesmo 47, com imposição de sucumbência ao 
agente de má fé, como se o direito de pleitear ou de denunci
ar ilegalidade ou abuso de poder equivalesse a ação popular, 
onde é lícito que o litigante de má fé responda por sucumbên
cia. 

Pelo exposto, opino pela prejudicialidade das três últimas 
emendas. 

ES21778-0 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

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

ES21779-8 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

A ressalva pretendida pelo ilustre constituinte é despici
enda. Pela rejeição. 

ES21780-1 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES21781 - 0 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, em virtude da supressão do artigo 50 do 
Substitutivo do Relator. 

ES21782-8 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a permit ir moção de censura parcial, i sto 
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A mod i ficação suger i da não merece ser acolhida, porque 
não t r aduz o pensament o predominante na Comissão de Sist ema
tização. 

Pela rejeição. 

ES21783- 6 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

As alter ações propostas são gr andes dema i s pa r a que 
possamos aceitá-las, tendo em vista sobretudo o tratar-se de 
uma única emenda com este teor . Pela rejeição. 

ES21784-4 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do a r t. 256 , por s e r uma re
petição do parágrafo 1o . do art. 255 . 

Pela aprovação, nos t e r mos do Substit utivo . 

ES21785-2 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

Pe la rejeição, por julgarmos desnecessária a exp lit ação 
da expressão . 

ES21786- 1 HENRIQUE CÓRDOVA 
********* PARECER ** ******* 

Pela aprovação , tendo em vista que a propriedade 
ao dispos i tivo adequada correção redac ional. 

PDS 

of erece 

ES21787-9 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

O fato de termos indicado à aprovação emendas , ao dis
posit i vo em pauta, com teor diferente ao da proposta, f az com 
que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda . 

ES2 1788- 7 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES21789-5 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21790-9 JOAQU IM FRANCISCO PF L 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo . 

ES21791-7 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
********* PARECER ********* 

A autor propõe nova redação ao ar t . 247, com o objetivo 
de melhorar explicitar o papel de vistoria administrat i va e a 
par t ic i pação do propr i e t ário em sua r ea l ização. 

Somos pela aprovação nos termos do Substitut i vo. 

ES21792- 5 JOAQU IM FRANCISCO PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação dos artidos 245 e 246 do Subs
titutivo. 

A proposta contém uma incongruênc i a: 
- no "caput" do artigo 246 determina-se que a desapropri ação, 
por interesse socia l , incidirá sobre "i móveis rurais que não 
cumprem a sua f unção soc i al" ; 
- no parágrafo 10 . do mesmo artigo , o processo desapropr ietá
rio fica r estrito aos imóveis rurais impr odutivos . O conceito 
de função social é bem mais amplo (vide Estatuto da Terra -
art i go 2o.) . 

Os demais dispos i tivos da emenda não aperfeiçoaram o t exto 
do Projeto . 

Pe l a r e jeição. 
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ES21793- 3 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

Pe la rejeição, tendo em v i s t a que a redação adotada pe
lo Subst itutivo contempla de forma mais apropriada a questão. 

ES21794-1 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a alterar a redação de disposição nor mativa 
do Subst i tutivo , objetivando o seu aprimoramento. 

Contudo , deve ser rejeitada por não corresponder ao en
t endimento predominante na Com i ssão de Si stematização . 

ES21795-0 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

Acolh i da no mérito, nos termos do Substitutivo do 
Relator . Tra t a- se de disposição que obteve o apoio 
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a 
apreciação. 

ES21796-8 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
********* PARECER ********* 

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

ES21797-6 HENRIQUE CÓRDOVA PDS 
*** ****** PARECER ********* 

Pela aprovação, talcomo propõe o Ilustre Constituinte. 

ES21798-4 HARLAN GADELHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a medida proposta altera 
a tradição de escolha pela apresentação da lista tríplice . 

ES2 1799-2 HARLAN GADELHA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que os dispositivos não 
apresentam qualquer dissonância entre si. 

ES21800-0 HARLAN GADELHA PMDB 
***** **** PARECER *** ****** 

Pela rejeição , considerando que a medida propícia o equi 
líbrlo dos poderes . 

ES21801-8 HARLAN GADELHA PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Pela rejeição , considerando que o assun t o já está refe
rido no art. 179 , 3o. 

ES21802-6 HARLAN GADELHA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do art. 17 do 
Título das Disposições Transitórias. 

A modificação proposta não aperfe i çoa a fórmula adotada, a 
qual bem exprime os fins pretendidos pela citada norma. 

Pela rejeição . 

ES21803-4 HARLAN GADELHA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela reje i ção . 

ES21804- 2 MICHEL TEMER PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que o assun t o só será su
ficientemente esclarecido mediante consenso . 
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Visa a presente emenda a propor substitutivo ao Artigo 293 e 
seus parágrafos. 
No cômputo geral das negociações, opta o relator pela redação 
que passa a constar, obrigando- se, com isso, a propor a re
jeição da presente emenda. 

ES21806-9 NELSON AGUIAR PMDB . 
********* PARECER ********* 

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

" .. . Sendo formas de discriminação , entre outras, subes
t i 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. 
Péla aprovação nos termos do Substituti vo. 

ES21807-7 NELSON AGUIAR PMDB 
********* PARECER ********* 

O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está con
templada em outros dispositivos do Cap í tulo . Seu detalhamento 
e elementos secundários serão tratados pela lei ordinár i a. 

Pela rejeição . 

ES21808-5 NELSON AGUIAR PMDB 
******** * PARECER **** ***** 

A matéria é digna de tratamento pela lei ordinária e pe
las pol íti cas públicas . 
· Pela rejeição . 

ES21809-3 NELSON AGUIAR PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21810-7 NELSON AGUIAR PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A mod i ficação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do dispositivo que deve ser objeto de leg islação ordinária e, 
deste modo , aperfe i çoar a técnica legislativa . 

Pela aprovação. 

ES21811-5 NELSON AGUIAR PMDB 
********* PARECER ********* 

O "livre acesso aos bens cultur~is" é um dos direitos 
cu l turais , proclamados no dispositivo e também anunciado na 
parte do Projeto que trata dos "Direitos e Garantias Indivi
duais". 

Pela rejeição. 

ES21812- 3 NELSON AGUIAR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a adoção do princípio de unic i dade sin -
dical, enxergando uma contradição entre os parágrafos 3o. e 
5o ., do art . 9o . ,do Substitutivo. 

Entende o autor que , enquanto o parágrafo 3o. pressupõe 
a unicidade , o parágrafo 5o. abre espaço para o pluralismo. 

Adotamos, no Substitutivo, um pluralismo relativo, con
tendo normas que não se coadunam inteiramente com ele, mas 
que reputamos necessárias às peculiaridades do sindicalismo 
brasileiro, como a preservação da contribuição da categoria 
para o custeio das atividades da entidade . 

Assim, não há contradição, mas, de certo modo, uma con -
cessão inevitável . 

Pela rejeição. 
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Além da emenda em ref erência , 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 ativ i dades esportivas, 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produzirem ou de que participarem. Além 
desse aditivo, na prática suprimem do original a atribuição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - providênc i a 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 
E$22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
E$21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
E$31257-0 
ES31836-5 
E$27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

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

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant•anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jalles Fontoura 
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 Const i tuinte 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 9.o. ,- harmonizan
do assim os dois dispos iti vos, pelo que julga prejudicadas 
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as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1, ES23312-2. 
PREJUDICADAS 

Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 
acima relacionadas, as demais , que propugnavam a manutenção 
do texto or i g i nal com lige i ras modi fi cações de redação ou o
fereciam redação subst it utiva integral , porém discrepante da 
solução aprovada , estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no. 
ES3463 2-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902-7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

ES21814-0 ANTONIO UENO 
********* PARECER ********* 

Constituinte 
Adolfo Oliveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincar one 
Haroldo Saboia 
Percival Mun i z 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

PFL 

A ordem econômica proposta se fundamenta na livre ini
ciativa, sendo livre também a concorrência, como princípio. 
Ao mesmo tempo, o texto do Substitutivo, em divresas passa
gens , prevê o estímulo e o apoio às empresas privadas , seja 
por intermédio de tratamento favorecido ou pelo aumento da 
sua competitividade , conseguido pela via de benefícios a elas 
des tinados, valendo mencionar em acréscimo a vedação do gozo 
de privilégios f iscais pelas estatais sem a extensão desses 
ao setor privado. 

Pela rejeição. 

ES21815-8 ANTONIO UENO PFL 
*** ****** PARECER ********* 

O autor da emenda propõe que os benefícios previdenciá
rios tenham seus valores permanentemente corrigidos . 

O projeto, a nosso ver, já contempla essa questão , ao 
prever a irredutibilidade do valor dos benefícios. 

ES21816-6 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 aprove it amento . 
Pela rejeição. 

ES21817-4 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

O objetivos desta emenda estão implicitamente atendidos 
no art. 251 do Projeto . 

Pela aprovação parcial. 

ES21818-2 ANTONIO UENO PFL 
*** ****** PARECER ********* 

A emenda supra mencionada não apresenta contribuição, 
quer doutrinária , quer técnica do aprimoramento do Projeto. 

Pela rejeição . 

ES21819-1 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

A sugestão não se coaduna com o texto do dispositivo emen
dado que visa à definição de empresa naciona l e consequente 
regulamentação por lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES21820-4 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

PÁG: 0135 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

A sugestão não se coaduna com o texto do dispositivo emen
dado que visa à definição de empresa nacional e sua canse
quente regulamentação por lei ordinária. 

Pela rejeição . 

ES21821-2 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. 
Pela rejeição. 

ES21822-1 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

A instituição de benefícios, sejam quais forem, destina
dos a fortalecer o capital privado nacional , melhorando as 
suas condições de competividade, é um mecanismo para ores
guardo e consolidação de um dos princípios da ordem econômi
ca, o primeiro deles, a soberania nacional. 

Pela rejeição. 

ES21823-9 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

É imprescindível a inclusão, no texto constitucional, da 
definição de empresa nacional e do princípio de aceitação do 
capital estrangeiro, justamente para que a legislação ordiná
ria possa descer a detalhes de regulamentação. 

Pela rejeição . 

ES21824-7 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

A definição sugerida sendo por demais restritiva não per
mite a proteção ao universo das empresas genuinamente nacio
nais, objeto do dispositivo emendado . 

Pela rejeição. 

ES21825-5 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

Visando o art. 229, que diz da intervenção do Estado no 
domínio econômico e o monopólio, a emenda em questão priva
ria, se aceita, a ação estatal da necessária flexibilidade 
que o texto constitucional ora em debate lhe garante . Cremos 
por isso ser mais apropriado tentar, por intermédio da legis
lação ordinária , dar consequência à intenção da emenda . 

Pela rejeição. 

ES21826-3 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe acrescentar parágrafo ao art. 245 do 
Substitutivo. 

A proposta porém, não é matéria constitucional. 
Pela rejeição. 

ES21827-1 ANTONIO UENO 
********* PARECER ********* 

PFL 

A presente emenda altera redação do art. 245 do Substitu
tivo . 

A determinação de critérios de cumprimento da função so
cial da propriedade é matéria de legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES21828-0 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda, acrescentar item III ao 3o. do 
art. 207, do SUBSTITUTIVO do Relator, ao Projeto de Consti -
tuição, estabelecendo que o imposto de que trata o item IV 
(IPI), do referido art. 207, "terá alíquotas graduadas em 
função da essencialidade dos produtos, indicados pelo Poder 
Executivo, a não será cumulativo, abatendo-se em cada opera
ção o montante correspondente às anteriores". 

Contudo, tais disposições são tratadas no 1o . e no 
item I do 3o., tudo do art. 207 em questão. 
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ES21828-0 ANTONIO UENO 

Pela prejudicialidade. 

ES21829-8 ANTONIO UENO 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

PÁG: 0136 
16/10/87 
15:52:30 

O Constituinte Antonio Ueno pretende alterar o 2o. do 
art . 209 do Projeto de constituição, estabelecendo que o im
posto sobre propriedade territorial rural se componha por uma 
parcela calculada sobre o valor venal da terra e outra deter
minada em função inversa de sua uti l ização e que a imunidade 
seja dada a glebas rurais de área não excedente a um módulo 
rural da região, quando as cultive, só ou com sua família, o 
proprietário que não tenha a posse nem a propriedade de outro 
imóvel . 

A proposta pertence à lei comum, mesmo porque as regiões 
são totalmente diversas até dentro delas. 

Pela rejeição. 

ES21830-1 MENDES RIBEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo 
Substitutivo quanto à disciplina da matéria. 

ES21831-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A questão já se acha definida no texto. 

ES21832-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o assunto é mero ca
suísmo, muito pequeno para ser incluído na Constituição. 

ES21833-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a atuação do STM é mui
to restrita se comparada com os outros tribunais superiores. 

ES21834-4 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a matéria foi objeto de 
consenso , expresso no Substitutivo . 

ES21835-2 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por se tratar o dispositivo que o au t or da 
emenda pretende alterar de decisão consensual. 

ES21836-1 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 

ES21837-9 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda, além de manter os limites de idade de 48 e 53 
anos para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço, 
propõe, para a mulher, ·tempo de serviço de apenas 25 anos . 

ES21838-7 

Somos inteiramente contrário à medida. 
Pela rejeição. 

NAPHTALI ALVES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

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. 
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PMDB 

Pela rejeição, considerando que a matéria foi objeto de 
consenso. 

ES21840-9 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A explicação da duração do mandato de vere
adores é desnecessária, vez que o mesmo deve coincidir com a 
duração dos mandatos dos prefeitos, previsto no Substitutivo 
para quatro anos. 

ES21841-7 NAPHTALI ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 

ES21842-5 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Resulta d i spensável a exaustiva e minuciosa discip li nação 
da organização e funções das polícias civis no texto consti
tuciona l. 

À legislação ordinária cabe dispor sobre a matéria. 
Entretanto deve-se reconhecer que alguns aspectos da pro

posição devem ser acolhidos e integrar o texto do novo Subs
tutivo deste Relator. 

Pela aprovação na forma do citado documento . 

ES21843-3 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a matéria está adequa
damente disciplinado no Substitutivo do Relator (art . 31, 
XII, a) 

ES21844-1 PAULO PIMENTEL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o Substitutivo se 
senta com maior generalidade e amplitude. 

ES21845-0 PAULO PIMENTEL 
********* PARECER ********* 

PFL 

apre-

PFL 

Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo 
substitutivo estipula outros limites. 

ES21846-8 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pe l a rejeição, por estar em desacordo com o novo Substi
tutivo do Relator. 

ES21847-6 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

O projeto, ao dispor sobre seguro-desemprego, fala em de
semprego involuntário. A emenda pretende erradicar o termo 
involuntário. Não vemos razão para tanto, vez que exist e con
senso relativamente à questão . 

ES21848-4 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do artigo 219 do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. 

A proposta contribui, efetivamente, para o aprimoramento 
do Projeto em estudo. 

Pela aprovação. 

ES21849-2 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor imprimir nova redação ao 1o . do ar 
tigo 13 do Substitutivo, a fim de eliminar a palavra "igual". 

Entendemos que a redação do referido dispositivo deve 
ser mantida, uma vez que expressa todas as características do 
voto. 

Pela aprovação parcial. 
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********* PARECER ********* 

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

ES21851-4 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI , 
título IV, que trata das regiões de desenvolvimento foi ex
cluído do texto ao Substitutivo, exceto o art. 51, cuja maté
ria passou a compor o art. 238. 

ES21852-2 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons iderando que o dispositivo é dispen
sável, uma vez que pode ser objeto de lei ordinária. 

ES21853-1 PAULO PIMENTEL 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. 

ES21854-9 LUIZ HENRIQUE 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. 

ES21855-7 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons iderando que está em desacordo com o 
novo Substitutivo do Relator. 

ES21856-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo 
Substitutivo. Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 

ES21857- 3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Não nos parece, de modo algum, seja de natureza artifi
cial abstrata, sem nada em comum com as raízes histór i cas da 
sociedade livre brasi lei ra a definição de empresa nacional. 
Isto porque o grau de inserção da nossa economia no s i stema 
capita l ista mundial, do qual somos parte, e de forma bem ca
racterística , pode ser perfeitamente avaliado a partir da 
presença concreta da empresa nacional nesse contexto. 

Este é um fato histórico, cujas raízes, e não poderia 
ser de outra "forma, estão plantadas na sociedade bras ile ira. 
Portanto existe uma empresa nac i onal, cuja def inição jurídica 
pode também existir . 

É certo, cabe concordar, que o Brasil não fez a His tória 
sozinho e seria pretencioso demais querer que assim tivesse 
sido. Mas fez e faz a sua parte desse processo, que sendo 
global, existe não apenas como comando externo, mas como ati
vidade nacional também. 

Incluir no texto constitucional um conceito importante 
para a soberania do País, é reafirmar essa, sem temor a pres
sões. 

Pela rejeição. 

ES21858-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O texto do artigo remete para a legislação ordinária de
finir imperativos de segurança nacional e relevante interesse 
coletivo. Mediante a comprovação desses pressupostos, bali
zar-se-á a intervenção e o monopólio. Sendo assim, o bom en-
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ES21858-1 NILSON GIBSON 

tendimento torna desnecessária a inclusão do advérbio. 
Pela rejeição. 

ES21859 - 0 NILSON GIBSON 
********* PARECER **** ***** 

PÁG: 0139 
16/ 10/87 
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PMDB 

PMDB 

Pela rejeição , considerando que o mandato do artigo 30, 
10 . assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni

cípios, a justa participação aos mesmos no 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. 

ES21860-3 NILSON GIBSON PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Embora reconheçamos os méritos inegáveis da presente E
menda, deixamos de acolhê-la porque retira do texto expressão 
que lhe é fundamental, ou seja, controle decisório, bem mais 
i mportante e decis i vo que apenas o centro de decisões no 
Pa í s, que pode , ou não, coexistir com aquele , e mesmo coexis
tindo, obedecer a diretivas não de todo concordes com o inte
resse na c i ona 1 . 

Por outro lado, substituir a titularidade direta ou in
direta, como está no Substitutivo, por titularidade legítima, 
por se acreditar assim simplificar o texto, sem atentar que o 
caráter permanente , exc l usivo e incondic ional especificado no 
artigo se refere ao controle , significa deixar de alcançar 
que a titularidade pode variar, mas que permanecem as limita
ções referentes ao controle . 

Pela rejeição. 

ES21861-1 PAULO PIMENTEL PFL 
******** * PARECER ** ******* 

A redação do único, do art. 275, foi alterada pelo re
lator,tendo sido suprimida a expressão questionada. 

Pela prejudicialidade . 

ES21862-0 PAULO PIMENTEL PFL 
******* ** PARECER ** ******* 

A redação proposta é menos abrangente. Alguns princípios 
fundamentais devem constar do texto constitucional. · 

Pela rejeição. 

ES21863-8 PAULO PIMENTEL PFL 
****** ** * PARECER ** **** ** * 

A sugestão foi acolhida parcialmente, mantendo-se o 
princípio de orientação do mercado para viabilizar a capaci
ção e autonomia tecnológicas da Nação. 

Pela aprovação parcial 

ES21864-6 PAULO PIMENTEL PFL 
**** ***** PARECER *** ****** 

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

ES21865-4 PAULO PIMENTEL PFL 
*** *** *** PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que está em desacordo com o 
novo Substitutivo do Relator . 

ES21866-2 PAULO PIMENTEL PFL 
***** *** * PARECER ******* ** 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substi
tutivo do Relator. 
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ES21867-1 PAULO PIMENTEL 
********* PARECER ********* 

PFL 

PÁG: 0140 
16/ 10/ 87 
15 :52 :30 

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 Pr o 
j e to . 

Pela aprovação pa rcial . 

ES21868- 9 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Entre as manifestações "de outros grupos que participam 
do processo civ i l i zatório brasileiro ", poderá haver aquelas 
não necessáriamente "populares" . 

Pela rejeição. 

ES21869-7 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER **** ***** 

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

O tratamento dado à matéria no Projeto é o que melhor 
a t ende às muitas sugestões oferec idas pelos Senhores Const i
tuintes. 

Pela rejeição . 

ES21870-1 PAULO PIMENTEL 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 
âmb i to da previdência. Assim sendo , e de forma coerente com o 
princ í pio de divers i f i cação das fontes de financiamento, 
optamos por manter a contribuição do empregador, sobr e a 
folha de salários, o faturamento e o lucro , pois as três 
bases constituem fatos geradores distintos. 

Caberá à lei ordinár i a d i spensar tratamento espec í fico 
aos casos em que se revelar inaplicável a múl t ipla 
incidência . 

Pela rejeição. 

ES21871-9 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER **** ***** 

A emenda não traz contribuição relevante ao Projetode 
Constituição. Uma vez que as tarifas dobre serviços públicos 
permitam cobrir o custo, a remuneração do capital , a expansão 
e melhoramento dos serviços estarão asseguradas as pré-condi
ções para o equilíbr io econômico e financeiro do empreend i 
mento . 

Pela reje i ção. 

ES21872- 7 PAULO PIMENTEL PFL 
*** ** **** PARECER ***** **** 

O inciso VIII do artigo 225 do Subst i tutivo, ao colocar o 
pleno emprego como um dos princípios da ordem econômica , pre
judica a Proposta do nobre Constituinte. O objetivo de pleno 
emprego é bem mais amplo que "a expressão das oportunidades 
de emprego produtivo", conforme sugere o Autor da Emenda . 

Pela prejudicialidade. 

ES21873-5 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ****** *** 

A emenda deseja suprimi r a possibilidade de os Estados 
i nstituírem um adic ional ao imposto de renda devido por 
pessoas físicas e jurídicas à União. Alega que o brasileiro 
já suporta carga tr i butária grande e que o adicional pode es
gotar a capacidade do contribuinte. 

A instituição do adiciona l criaria a duplic i dade de com
petência para o imposto de renda, da União e dos Estados. 
Como expediente arrecadat ório, favorecerá os Estados ma is de
senvolvidos obviamente. 
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ES21873-5 PAULO PIMENTEL 

A decisão é puramente política. 

PFL 
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A Comissão de Sistematização está limitando as incidên
cias dos lucros e ganhos e rendimentos de capi t al . 

ES21874-3 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

A redação proposta pela Emenda apresenta aspectos pouco 
recomendáveis ao mencionar que as Forças Armadas são insti
tuiçõe na forma da lei, pois tal preceito acha-se contido com 
mais explicitação no parágrafo 1o. do art. 192. 

Além do mais seria despiciendo a afirmação de que as 
Forças Armadas são essenciais à execução da política de segu
rança nacional . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES21875-1 PAULO PIMENTEL 
********* PARECER ********* 

Procedente. 

PFL 

Merece acolhimento a supressão aventada pelas razões que 
constam da justificação. 

Pela aprovação. 

ES21876-0 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21877-8 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
tência de unidade de opin i ão sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais : o do s i stema 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 anál i se. 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo . 

ES21878-6 VICENTE BOGO PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria da emenda emenda não deve figurar no texto 
constitucional, vez que exige o tratamento pormenorizado da 
lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES21879-4 VICENTE BOGO 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. 

ES21880-8 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que os limites da remunera
ção dos servidores públicos serão definidos em lei ordinária . 

ES21881 - 6 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do novo Substitutivo 
do Relator. 

ES21882-4 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo 
S~bstit u tivo atende melhor à discipl ~ na da matéria. 

ES21883-2 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 
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Pela rejeição, tendo em vista que a solução aprovado pelo 
Substitutivo atende melhor à disciplina da matéria. 

ES21884-1 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Pe~a rejeição, por i nadequação . 

ES21885-9 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substi
tutivo do Relator . 

ES21886-7 JESUALDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

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

Embora não possamos acolhê-la na íntegra , porqu~ 
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 parc i al. 

ES21887-5 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vi sta a solução adotada pelo 
substitutivo quanto à disciplina da matéria . 

ES21888-3 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, ante a inconveniência de legislar sobre 
hipótese. 

ES21889-1 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Embora válida a argumentação, a solução 
adotada pelo substitutivo foi objeto de apreciação pelos mem
bros da comissão que entenderam a mencionada interpretação 
como mais adequada à realidade existente. 

ES21890-5 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A solução aprovada pelo Substitutivo dis
ciplina melhor a matéria e preserva as peculiaridades própri
as dos respectivos poderes. 

ES21891-3 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial , nos termos do subst it utivo. 

ES21892-1 PAULO PIMENTEL 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, em decorrência 
dispositivo do texto do Substitutivo. 

ES21893-0 PAULO PIM~NTEL 
********* PARECER ********* 

PFL 

da supressão 

PFL 

do 

Pela rejeição, tendo em vista que a disposição impugnada 
está colocada no Substitutivo de maneira não obrigatória 
(podendo). 

ES21894-8 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o dispositivo que o autor 
propositura pretende emendado , foi suprimido do Substitutivo 
do Relator . 

ES21895- 6 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

O objetivo do art. 202, ítem li do Substitutivo é claro : 
o de abolir as atuais categorias de contribuintes pri -
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vilegiados (parlamentares, militares e magistrados) e de im
pedir o surgimento de outras . A supressão do ítem, portanto, 
prejudicaria os objetivos visados. Concordamos , porém , com a 
colocação da necessidade de melhorar a sua redação. 

Rejeitada. 

ES21896-4 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, tal como propõe o i lustre constituinte. 

ES21897-2 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição considerando a inconveniência de detalha
mentos na Const ituição . 

ES21898-1 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons iderando que está em desacordo com o 
novo Substitutivo do Relator. 

ES21899-9 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , de acordo com entendimento predomi nante 
na Comissão de Sistematização. 

Pe la rejeição . 

ES21900-6 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substi
tutivo do Relator. 

ES21901-4 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, consiqerando que o dispositivo é dispen
sável, uma vez que pode ser objeto de lei ordinária . 

ES21902-2 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pe la rejeição, considerando que as alíneas previstas no 
Substitutivo não devem ser excluídas da competência judicante 
do Supremo. 

ES21903-1 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Parte interessada , em primeiro lugar, são 
as autoridades e entidades que figuram nos 10 incisos do art. 
149. 

ES21904-9 CHAGAS RODRIGUES 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. 

ES21905-7 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor suprimir a palavra "físicos ", do tex 
to do 2o. do art. 13. 

Somos pela exclusão dos deficientes físicos da facul
tatividade do alistamento e voto . 

Pela rejeição. 

ES21906-5 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor reduzir o prazo de elegibilidade de 
militares. 

Entendemos que o prazo estabelecido no 9o. do art. 
13 do substitutivo deve ser mantido, tendo em vista a preser
vação dos quartéis da politização e dos inconvenientes da dis 
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ES21907-3 CHAGAS RODRIGUES 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A autor pretende incluir os parentes do Primeiro-Mi -
nistro ent re os inelegíveis. 

O substitutivo torna inelegíveis somente os parentes 
até o segundo grau do Presidente da República, do Governador 
e do Prefeito. 

Pela aprovação parcial. 

ES21908-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor que o disposto no art. 17 não seja 
aplicado ~s eleições de 15 de novembro de 1988 . 

A matéria é de grande importânc i a para os candidatos, 
tendo em vista que as regras eleitorais não devem mudar no 
ano do pleito. 

Pela reje~ção. 

ES21909-0 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda postula a supressão do 4o. do Art. 18, sob a 
alegação de que o preceito contraria 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 ã propaganda e lei toral 
gratuita, ã 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 improf í cua a participação das 
agremiações que comprovadamente tenham eleitorado. Entende
mos, no entanto, mais prudente dei~ar o assunto ã deliberação 
de lei complementar. 

ES21910-3 EDÉSIO FRIAS PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pela 
Substitutivo atende ampla e suficientemente ã disc ipli na 
da matéria. 

ES21911- 1 JOSÉ FERNANDES PDT 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda propõe a supressão dos limi tes de 
idade de 48 e 53 a~os para a concessão da aposentadoria por 
tempo de serviço. 

Concordamos com a proposta, por a considerarmos mais 
consentânea com a tradição do Direito Social brasileiro . 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES21912-0 JOSÉ FERNANDES PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substi 
tutivo do Relator . 

ES21913-8 JOSÉ FERNANDES PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES2 1914-6 JOSÉ FERNANDES PDT 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na proposição aper feiçoa o texto. 
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES21915-4 JOSÉ FERNANDES PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A fixação de prazos é assunto visto dos 
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mais diferentes modos . Melhor permanecer o fizado 
titut ivo. 

ES21916-2 JOSÉ THOMAZ NONO 
********* PARECER *** ****** 
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no Subs-

PFL 

Pela rejeição. O det alhamento da mat éria competirá ás 
Constituições Estadua i s . 

ES21917- 1 JOSÉ THOMAZ NONO PF L 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 13 do artigo 
6o. do Substitutivo do Relator , que trata da identif i cação 
criminal . 

O d i spositivo em apreço foi supri mi do do Subs t i t ut ivo. 
Pela rejeição. 

ES21918- 9 JOSÉ THOMAZ NONO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21919-7 JOSÉ THOMAZ NONO 
********* PARECER ** ******* 

Improcedente. 

PF L 

As garantias e as vedações constitucionais ref erentes ao 
Ministério Público vêm descritas no art. 139, do substit uti
vo. 

Pormenores, melhor se enquadram na legislação inf ra
constitucional. 

Pela rejeição. 

ES21920-1 JOSÉ THOMA Z NONO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , em que pese a opin i ão do ilustre cons ti t uinte, 
conflita com o entend i mento pr edomi nant e na Com i ssão de Sis
tematização. Pela reje i ção. 

ES21921-9 JOSÉ THOMAZ NONO PFL 
********* PARECER **** ** *** 

A Emenda trata da competência privativa dos Tribunais e 
encerra sugestões que enr iquecerão sobremaneira o text o do 
Substitutivo , razão pela qual opinamos pela aprovação . 

ES21922- 7 JOSÉ THOMAZ NONO PFL 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da presente Emenda efetivament e apr i mora o 
texto do substitutivo, daí nosso parecer pela sua aprovação. 

ES21923-5 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição,consider ando que a emenda citada na just ifi
cação do Autor da propos i tura , foi rej e itado em decorrência 
dos novos limites est abe lecidos para aposentadoria no novo 
Substitut ivo do Relator . 

ES21924-3 OSVALDO MACEDO PMDB 
***** ** ** PARECER ********* 

A sugestão cont i da na proposta de Emenda traz alguns 
desdobramentos que, na tradição jurídica brasileira, me l hor 
se adaptam ao corpo da legislação ordinár ia e complementar. 

Pela rejeição . 

ES21925- 1 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprsentada não se coaduna com o atual propósito 
de simplificar a redação do Projeto Constituição med i ante a 
supressão de artigos e expressões prescindíveis. 

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

Pela rejeição. 

ES21927-8 CLÁUDIO ÁVILA PFL 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação de 
recursos de impostos como meio de assegurar recursos 
mín i mos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Pela aprovação parcial. 

ES21928-6 CLÁUDIO ÁVILA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista ser desnecessário o acr ésci
mo da expressão . Trata-se de evidência que não carece de ex
plicitação . 

ES21929-4 CLÁUDIO ÁVILA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Embora válida a argumentação , a solução 
adotada pelo substitutivo foi objeto de apreciação pelos mem
bros da comissão que entenderam a mencionada interpretação 
como mais adequada à realidade existente. 

ES21930- 8 CLÁUDIO ÁVILA 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 
que sua prática poderia ser prejudicial à representatividade 
polít i ca e popular dos eleitos. As grandes abstenções pode
riam levar ao poder mi norias 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 . 

ES21931-6 CLÁUDIO ÁVILA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicial a serem estatizados. 

Tra t a-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 d i sso, adiaria por longo período de tempo 
os efeitos da estatização. 

Pela rejeição . 

ES21932-4 CLÁUDIO ÁVILA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21933-2 CLÁUDIO ÁVILA PFL 
********* PA~ECER ********* 

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

E$21934-1 CLÁUDIO ÁVILA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser parc ia lmente aprovada por conter pon
tos de vista concidentes com o entendimento da Comissão de 
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Sistematização . 

ES21935-9 CLÁUD I O ÁV I LA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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As numerosas Emendas ao art i go 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 final i dades perseguidas pela propo
sição em análise. 

· Pela r e j e ição , na forma do Subs t itutivo. 

ES21936-7 JORGE ARBAGE PDS 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda trata de metéria ainda a nível de projet o. De
ve ser rejeitada por não gua r dar consist ência com o dispos i 
t ivo emendado. Pela rejeição . 

ES2 1937- 5 JORGE ARBAGE PDS 
********* PARECER ********* 

A opinião majoritária na Comissão de Sistematização levou 
à supressão da parte do dispositivo que se pretende emendar, 
que cuidava de definir, exemplificando, formas de discrimina 
ção. Optou-se, portanto , por fixar no texto const i tuciona l a
penas a definição como crime inafi ançável de qualquer discri
minação a t entatória aos d i reitos e l i berdade fundamentais . 

Votamos pela Rejeição . 

ES21938-3 JORGE ARBAGE PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o País não suportaria os 
encargos f i nanceiros decorrentes da criação de benefícios a 
um cont i ngente tão grande da população. E evidente que reco
nhecemos os direitos dos ex-combatentes, mas é necessário que 
haja um critério justo, sem prejuízo de nenhuma das partes . 

ES21939-1 JORGE ARBAGE PDS 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção. Embora válida a argument ação, a solução 
adot ada pelo substitutivo beneficia com a estabilidade somen
te os servidores nomeados por concurso, após dois anos de 
efetivo exercício, o que oferece um caráter de moralidade ma
ior à disciplina da matéria . 

ES21940-5 JORGE ARBAGE PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons i derando-se que a adoção da emenda ape
nas alonga o texto, que , com outras palavras, já está devida
mente consubs t anciado no substitutivo do relator . 

ES21941-3 JORGE ARBAGE PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda d i spõe sobre a aposen t adoria compulsória do 
servidor púb li co, d i ferenc i ando limite de idade para o homem 
e para a mulher . 

Deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização. 

ES21942- 1 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER ****~**** 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
t ênc i a de un i dade de op i nião 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
s ição em análise . 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES21943- 0 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER ********* 
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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 , tecnicamente, o seu aproveitamento. 

Pela rejeição. 

ES21944- 8 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por obj etivo ampli ar a redação do dispositi vo 
incl uindo matér i a 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. 

ES21945-6 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER ******** * 

A emenda não s e ajusta ao ent endimento predominante na 
Comissão de Si stemati zação. 

Pela rejeição . 

ES21946- 4 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda deve ser rejei t ada por não ajustar-se ao enten
dimento predominante na Comissão de Sistematização. Pe l a re
jeição . 

ES21947-2 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pela rejeição, tendo em vista não ser conveniente a in
trodução eleitoral no meio policial. Devem prevalecer os cri
térios próprios de promoção e mérito . 

ES21948-1 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons i de r ando que o assunto é polêmico , só 
sse reso l vendo com votação do plenário . 

ES21949- 9 OSVALDO MACEDO PMDB 
** ******* PARECER ******* ** 

Num artigo sobre a primeira instância se estabelece regra 
para todas as instâncias. 

Pela aprovação da Emenda supressiva. 

ES21950-2 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES21951-1 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Pela reje i ção , de acordo com entendimento predominante 
n~ Comissão de Sistematização. 

ES21952-9 JOSÉ GENOÍNO PT 
** ******* PARECER **** ***** 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do parágra
fo 9o . do ar t . 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 . 

ES21953-7 JOSÉ GENOÍNO PT 
********* PARECER ********* 

A expressão "orientação sexual" não cabe entre os outros 
termos , por ser de natureza diferente. Basta observar-se que 
ni nguém pode escolher raça, sexo, cor ou idade . Pela re
je i ção . 

ES21954-5 JOSÉ GENO:No PT 
******* ** PARECER ****** *** 

Al ém da emenda em r eferência, outras nove , apr esentadas 
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 Fried r ich 
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 Ri cardo 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 
E$ 27377-9 
ES 28055-4 
ES29719-8 

ES21955- 3 JOSÉ GENOÍNO 
********* PARECER ********* 

Cons t ituinte 
Adolfo 01 ivei ra 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Sabo i a 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

PT 

Propõe o ilustre constituinte que se suprima, no "2o . do art. 
291 o período final , com a alegação que o período , a persis
tir, consagraria a censura. Acatada a emenda, ficaria o pará
grafo em pauta com a seguinte redação: 
• 2o. -É vedada toda e qualquer censura de natureza política 
ou ideológica." 
Entende o Relator haver acatado no mérito a presente propos
ta, na forma da redação dada ao tema. 

ES21956-1 JONAS PINHEIRO PFL 
**** ** ** * PARECER ** *** ** ** 

Pela rejeição . O d i spositivo adotado pelo projeto de cons
tituição não compromete a autonomia da união ou o princ1p1o 
de reserva . Justifica-se por uma questão de liberdade e har
monia no âmbito dos Estados . 

ES21957-0 GONZAGA PATRIOTA PMDB 
** ** **** * PARECER *** *** ** * 

Pretende a Emenda a inc lusão da Polícia Rodoviária Fede
ra l como órgão integrante da Segurança Pública. 

As at r ibuições 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 . 

ES21958-8 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura es t abelecer critérios para f i xação dos 
vencimentos dos magistrados. 

Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, 
a disposição contida na Emenda conflita com o entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização . 

Assim , somos pela sua rejeição . 

ES21959-6 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ** ** ** *** 

A presente emenda pretende transformar Territórios Fede
rais em Estados . 

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

A proposição deve ser considerada rejeitada. 

ES21960-0 PAULO PIMENTEL PFL 
*** ** **** PARECER ** ** ** ** * 

Consiste a presente Emenda em dar nova redação ao Art . 
201, ~ara acrescentar que as contribuições nele indicadas 
observarão o disposto no Art. 197, itens I, II e III . 

Por não se considerarem tr i butos , nos t ermos do Ar t. 195, 
parece-nos inadequado aplicar-se às contribu i ções o disposto 
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no Art. 197 . 
Por outro lado, revestindo-se as contribuições do Art . 

201 de características próprias que as distinguem dos tribu
tos, entendemos que a sua criação deve obedecer apenas ao 
disposto nos itens I e III do Art. 202, aplicando-se , toda-
v i a, critérios análogos aos establecidos no Art . 199 para a 
instituição de outras fontes dest i nadas a garantir a manuten
ção ou expansão da seguridade social , conforme prevê o 2. 
do Art. 259. 

Pela rejeição. 

ES21961 - 8 PAULO PIMENT EL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, ofertada ao art . 150, sugere que a composição 
do Superior Tribunal de Just iça se faça nos mesmos moldes em 
que se processa a nomeação dos Ministros da Suprema Corte: 
sem balizamento para a indicação do Presidente da República . 

Embora perspicaz , a proposição não se harmoni za com o 
entencimento predomi nante na Comissão . 

Pela rejeição . 

ES21962-6 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substi
tutivo Relator. 

ES21963-4 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

E o tradicional enunciado, do povo como fonte e origem 
do poder legítimo, simplesmente desaparece ... Pela rejeição . 

ES21964-2 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Parece-nos contraditório o exercício do poder com o povo 
e em seu nome, simultaneamente. Pela rejeição. 

ES21965-1 JúLIO CAMPOS PFL 
********* 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. 

ES21966-9 JúLIO CAMPOS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons i derando que a medida é 
aplicando-se exclusivamente à próxima sucessão, 
óbvios prevista para 15 de março . 

ES21967-7 OSMAR LEITÃO 
********* PARECER ********* 

PFL 

transitória, 
por motivos 

PFL 

Pela rejeição . Embora válida a argumentação, a solução 
adotada pelo substitutivo foi objeto de apreciação pelos mem
bros da Comissão que entenderam a mencionada interpretação 
como mais adequada à realidade existente . 

ES21968-5 OSMAR LEITÃO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Tendo em vista que a solução adotada pelo 
Substitutivo atende melhor à disciplina da matéria. 

ES21969-3 OSMAR LEITÃO PFL 
********* PARECER ********* 

Trata-se de Emenda que objetiva alterar a redação do 
art. 3o . do Título dos Disposições Transitórias , o qual con
fere o di reito de averbação das vantagens dos cargos do ma
gistério e da magistratura àqueles alcançados pelos disposi-
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Tendo a matéria sido integralmente excluída 
bstituti vo, em razão do acolhimento de outras 
somos pela reje i ção da Emenda . 

do novo su
propos i ções, 

E$2 1970-7 OSMAR LE I TÃO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Embora válida a argumentação, o assunto não 
é órbita da constituição federal , cabendo-lhe estabelecer so
mente o principio geral que norteia a matéria . 

ES21971 - 5 OSMAR LEITÃO PFL 
********* PAREC ER ******* ** 

A Emenda do nobre Constituinte estabelece limites de 
gastos com pessoal pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

Compartilhamos da preocupação do eminente Constituinte, 
entretanto entendemos que a matéria deve ser tratada em lei 
complementar. 

Pela rejeição. 

ES21972-3 OSMAR LEITÃO PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A manutenção do imposto sobre a prestação de seviços, em 
substituição ao impos t o sobre vendas a varejo , conforme pre
tendida pela emenda, além da ampliação da competência tribu
tária do município, não se ajusta ao entendimento predominan
te na Comissão de Sistematização. Deve, porém , permanecer o 
Imposto de Vendas a varejo, com campo de incidência mais 
restrito . 

ES21973- 1 OSMAR LEITÃO PFL 
********* PARECER *** ****** 

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

ES21974-0 RUY NEDEL PMDB 
*** ****** PARECER ** *** *** * 

A presente emenda propõe nova redação ao 1o . do art . 291, eli
minando, também, o 2o . Sua proposta veda a censura de nature
za po l ítica e ideológ i ca e elimina a sequência encontrada no 

2o . do atual texto . 
A redação pela qua l optou o relator obriga-o a propor a 
rejeição presente emenda . 

ES21975-8 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A modificação propos t a envolve matéria infraconstitucio
nal . Concluímos pela rejeição da Emenda. 

ES21976-6 RUY NEDEL 
~ * * ** **** PARECER ***** ** ** 

Propõe o ilustre Constituinte que se suprima o 
art . 291, com a alegação de que o conteúdo deste 
deva "ser r egulado nos termos da le i complementar " . 

PMDB 

2o . do 
parágr af o 

Concorda o Re l ator com a justificação apresentada . En
tende, no entanto, que a nova redação pode satisfazê-la sem 
a necess i dade da supressão solic i tada, razão porque entende 
de rejeitar a Emenda. 

ES21977-4 RUY NEDEL 
*** **** ** PARECER **** ***** 

Propõe a Emenda que se suprima o 3o . 
Subst i t ut i vo , sob o fundamento de que o 
contemplado em outro dispositivo. 

PMDB 

do Art . 262 
instituto já 

do 
foi 
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PMDB 

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

Pela aprovação . 

ES 21978- 2 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a alteração da expressão "Idioma Nacio -
nal" para "Idioma Oficial" . 

Re j eitada nos termos do Substitutivo do Relator . 

ES21979-1 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 2 . do Art. 261 
por considerá-lo redundante em relação ao 1. 

O mérito da emenda foi acolhido, na medida em que o 1. 
foi suprimido pelo Relator. 

Des t a forma fica prejudicada a análise da emenda na fo r 
ma, porém apr ovada no seu conteúdo, uma vez que acabou a re
dundância . 

Pela aprovação parcial. 

ES21980-4 ARNALDO PRIETO PFL 
********* 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 in t erpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e , portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único de Saúde . 

Por estar consignado no artigo 7o., ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde , Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado , no caso, através do Sistema único de 
Saúde . 

Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existênc i a 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 a t ua
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 traba l ho , contra 
os riscos resultantes da presença de agentes noc i vos a sua 
saúde ; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões f isiológicas 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-
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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 ocupaciona l é um segmento da saúde 
pública, assim considerada pela OMS. 

Somos, pois, pela rejeição da emenda . 

ES21981-2 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

E$21982-1 LUIZ ALBERTO RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda permite a reeleição dos titulares de cargos 
eletivos executivos. 

O instituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapta à nossa realidade político-eleito
r a 1. 

Pela rejeição. 

ES21983-9 LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda elevar a participação 
arrecadação do ICMS. 

Entendemos que .a participação referida 
para manter o equilíbrio estabelecido pelo 
tição das receitas tributárias. 

Pela rejeição . 

ES21984-7 LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

dos Municípios na 

deve ser de 
projeto na 

25% 
repar-

PMDB 

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

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

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

Pe l a rejeição. 

ES21985-5 LUIZ ALBERTO RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Entendemos que a participação referida deve ser de 25% 
para manter o equil ~ brio estabelecido pelo proj~to na repar
tição das receitas tributárias. 

Pela rejeição. 
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PMDB 

Pretende a emenda e levar a participação dos Municípios na 
arrecadação do ICMS. 

Entendemos que a participação referida deve ser de 25% 
para manter o equilíbrio estabelecido pelo projeto na repar
tição das receitas tributárias. 

Pe~a rejeição. 

ES21987-1 LUIZ ALBERTO RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Entendemos que a participação referida deve ser de 25% 
para manter o equilíbrio estabelecido pelo projeto na repar
tição das receitas tributárias. 

Pela rejeição. 

ES21988-0 LUIZ ALBERTO RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Entendemos que a participação referida deve ser de 25% 
para manter o equilíbrio estabelecido pelo projeto na repar
tição das receitas tributárias. 

Pela rejeição. 

ES21989-B RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto 
de Constituição. 

ES21990-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES21991-0 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES21992-B CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Não obstante possa-se admitir a justiça da promoção do 
ilustre brasileiro, há de se convir que tal providência deve 
se conter na legislação infraconstitucional pertinente. 

Pela rejeição da medida. 

ES21993-6 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES21994-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES21995-2 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

Propõe a alteração do parágrafo 32 do artigo 6o.. A re
dação do Projeto preservou o princípio, sem buscar especifi
cá-lo. Portanto, o objetivo visado pelo Autor será alcançado 
mediante a aludida preservação, em redação direta e clara. 

Pela rejeição. 

ES21996-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********~ PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que, após vár i os debates 
estabeleceu-se o consenso formalizado pelo substitutivo do Re 
lator . 
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A Emenda visa a substituir, no art.19, item VI e no a rt . 
25 , a expressão "ação de declaração de inconstitucionalidade" 
por "ação de inconstitucional i dade por omissão ou infração" 
para que não haja confusão entre eles e art . 149 do Substit u
tivo do Relator , que alude a conceito semelhante. Não ju lga -
mos aconselhável a sugestão, vez que no art . 149 faz-se alusão 
às autoridades legitimadas a propor ações de inconstitucio
nalidade . 

Pela rejeição. 

ES21998-7 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ******** * 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Subst itutivo . Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
af i gura como imprescindível ao projeto . 

Pela rejeição. 

ES21999-5 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação para o item III, do art 14. 
A alteração é de pouco monta e não melhora o texto. Preferi
mos assim manter o or iginal . 

ES22000-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que a alteração 
tem alcance dim i nuto . 

ES22001-2 BONIFÁCIO DE ANDRADA 
********* PARECER ********* 

PDS 

proposta 

PDS 

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

Pela rejeição. 

ES22002-1 RUBEN FIGUEIRÓ PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Po lí cia 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. 

ES22003-9 NYDER BARBOSA 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. 

ES22004-7 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A partir da data da aposentadoria, o inativo terâ sempre 
revistos os seus proventos "sempre que se modificar a remune
ração dos servidores em atividade". Aplicada essa fórmul a , es
tará sempre mantida a paridade entre "funcionários ativos e 
inativos" proposta pela Emenda. 

ES22005-5 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o dispositivo acena 
para estabelecimento de percentuais orçamentários para educa
ção, por parte do Estado ou do Município, em suas leis. 
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Emenda ret i rada pelo autor 

ES22007-1 RACHID SALDANHA DERZI 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

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 princ i palmente sintonizada com a 
realidade da marginal i dade e aguda carência Sacio-econômica 
que atinge a grande maioria da população brasileira . Nort ea
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 açõ~s 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 se r retomada em outras 
instâncias do processo de contrução do novo Sistema de Segu
r i dade Social em nosso país : 

Pela rejeição. 

ES22008- 0 RACHID SALDANHA DERZI PMDB 
** ******* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22009-8 RACHID SALDANHA DERZI PMDB 
******** * 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 . 

ES22010-1 RACHID SALDANHA DERZ I 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 parc i al . 

ES22011-0 RACHID SALDANHA DERZI PMDB 
** ***** ** PARECER ****** ** * 

Visa a Emenda acrescentar parágrafo un1co ao artigo 197 , 
pelo qual se estabelece que a lei complementar "unificará 
o prazo para a prescr i ção do crédito tributário, que não 
será superior a cinco (5) anos." 

Emenda, ent endemos que a 
deve constar do texto 

Não obstante o objetivo da 
matéria nela tratada não 
constitucional, mas sim da 
porquanto a prescrição e os 
artigo 197 comportam estudos 
para uma melhor definição de 

própria lei comp l ementar, 
demais institutos citados no 
e exames técnicos detalhados 

prazos e outras condições . 
Pela reje i ção. 

ES22012-8 RACHID SALDANHA DERZI PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Pela rejeição , tendo em vista que a solução adotada pelo 
Substitutivo atende melhor à discipl i na da matéria . 

ES22013-6 RACHID SALDANHA DERZI PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relatar i a , l evando em conta a i nda as recomendações de sua 
assessoria e a op i ni ão majoritária dos Constituintes que so-
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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 Substitut i vo , em seus ângulos e aspectos 
própr i os que contemplam os interesses social, econômico e po
l íti co , a serem inscritos na nova Carta . Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo . 

ES22014-4 RACHID SALDANHA DERZI PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda tem por escopo alterar a redação do item 
III do art. 207, do SUBSTITUTIVO do Relator, ao Projeto de 
Constituição, es t abelecendo que a União tem competência para 
instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer na
tureza, "salvo os rendimentos dos membros das Forças Armadas 
e do Poder Judic i ário" . 

Ressalte-se , por importante, que a coerência do sistema 
tributário adotado pelos Constituintes torna i nviável a con
cessão de tra t amento fiscal privilegiado . 

Pela rejeição . 

ES22015-2 RACHID SALDANHA DERZI PMDB 
********* PARECER ********* 

Apesar da cautela adotada na redação, o que a Emenda 
propõe é a competência das organizações de classe para a pro
vidência asseguradora dos serviços essenciais à comunidade e 
a criminal ização dos abusos . Tudo isso consta de nosso Subs
titutivo . 

Pela aprovação, noi termos do Substitutivo. 

ES22016- 1 RACHID SALDANHA DERZI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do 
item I do art . 213 do atual Subst it utivo, pelos ponderáveis 
mot i vos constantes da Just i ficação. 

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 
di spos ít i vo . 

Pela aprovação parcial. 

ES22017-9 RACHID SALDANHA DERZI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o assunto é da com
petênc i a da Administração Pública, não sendo oportuno ao le
gislador constituinte envolver-se com o mesmo. 

ES22018-7 RACHID SALDANHA DERZI 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 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-B, ES31424-6 , 
ES34942-2, ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, 
ES29705-8, e ES22182-5. 

Pela rejeição. 

ES22019-5 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pela 
Subst i tutivo atende melhor à discipl i na da matéria. 

ES22020-9 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o substitutivo mantém o 
controle ext erno da Câmara mun i cipal com o auxílio do tribu
nal de contas do estado, vedando porém a criação de tribu-
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ES22021-7 BONIFÁCIO DE ANDRADA 
********* PARECER ********* 
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O Distrito Federal possui peculiaridades que o diferenciam 
dos Estados e Municípios . Por outro lado , deve o mandato do 
Governador e dos Deputados Distritais coincidir com a duração 
do mandato de Presidente da República,evitando-se assim solu
ção se continuidade . 

ES22022-5 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas , além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público. 

ES22023-3 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, à falta da indicação do número do arti 
go do "Corpo Central da Constituição" que trata do assunto . 

ES22024-1 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, considerando que o artigo 54 
foi suprimido pelo novo Substitutivo do Relator . 

ES22025-0 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A propositura não tem total procedência . 
Não deve ser suprimido o parágrafo47 do artigo 6o. do 

Substitutivo. 

ES22026-8 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que os assuntos do 36 , 
art. 6o. são tratados nos dispositivos citados na Emenda , en
tretanto de maneira difusa e pouco consistente . 

ES22027-6 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda é adequada e vem convincentemente justifica
da . Pela aprovação . 

ES22028-4 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição considerando que a exclusão do parágra
fo acarretará Talta de clareza ao texto . 

ES22029-2 FELIPE MENDES PDS 
** ****** * PARECER ********* 

O cooperativismo, por suas peculiaridades , deve receber 
tratamento diferente daquele concedido às pequenas e microem
presas . 

Pela rejeição . 

ES22030~6 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . . 
A Emenda propõe remanejamento do dispositivo contido no 2o. 
do Art . 236, que trata da participação do eleitorado local na 
iniciativa de projetos de leis, para o parágrafo único do 
Art. 45 . 
Em que pesem as razões apresentadas, a sugestão contraria di
retrizes de sistematização adotadas no presente Substitutivo . 

ES22031-4 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 
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Além de desnecessária a restrição , não se deve descartar a 
possibilidade de constituição de monopólios privados que sa
tisfaçam as exigências de interesse coletivo relevante . 

Pela rejeição . 

ES2203 2-2 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

O ap r oveitamento de ene rgia renovável de capacidade redu 
zida já é uma questão objeto de lei ordinária e deve perma
necer. 

Pe l a rejeição . 

ES22033-1 'FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

A supressão propos t a provocar i a uma lacuna na busca de 
se normat i zar a política de transportes do País . 

Pela rejeição . 

ES22034-9 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Const i tuinte , conf li t a 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES22035-7 FRANCISCO DORNELLES PF L 
********* PARECER ********* 

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

pretendido pelo seu Au t or . 
Pela aprovação parcial. 

ES22036-5 ZI ZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria objeto da Emenda não se coaduna com o assunto 
objeto do art . 111 . Pela prejudicalidade . 

ES22037-3 ZIZA VALADARES PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A matéria objeto da Emenda não se coaduna com o assunto 
objeto do art . 111. Pela prejudicalidade. 

ES22038-1 PAULO PIMENTEL PF L 
******** * PARECER ********* 

A Emenda não pretende alterar o conteúdo do dispositivo a 
que se dirige. No que respeita à forma, mantemos nossa prefe
rência pela redação do Substitutivo . 

ES22039-0 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Discordamos da "Justificação" e , consequentemente , da 
Emenda proposta. A falta de explicitação de que o seguro-de
semprego cobre, apenas , as situações de desemprego involuntá
rio , levaria a abusos e fraudes inev i táveis e lesivas ao ins
tituto. 

ES22040-3 PAULO PIMENTEL PFL 
**** ***** PARECER ********* 

É imprescindível , para a desejável celeridade da presta
ção jurisdicional , que o juiz resida na respectiva comarca. 

Daí o estabelecimento dessa exigência como princípio a 
ser obrigatoriamente adotado pelos estatutos das magistratu
ras federal e dos estados . 

Pela rejeição . 

ES22041 - 1 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER *** ** **** 

Esta Emenda pretende que "Não incid i rá o i mposto de renda 
sobre os proventos da aposentadoria do servidor público , bem 
como a pensão por morte . " 

Evidentemente , trata-se de matéria que deve constar em le 
gislação i nf r aconst i tucional . 

Pela rejeição. 
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O dispositivo cujo acr éscimo é proposto estabelece re
gra de competência onde se cuida de matéria sujeita a proces
so e j ulgamento dos t r i buna i s . 

E estranho , portanto , ao artigo alvo da Emenda , no qual 
a competência estabelecida se refere à organização " interna 
corporis" dos tribunais e seus respectivos serviços auxilia
res . 

Nosso parecer, assim, é pela rejeição da Emenda. 

ES22043-8 PAULO PIMENT EL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 20 do ar t igo 
6o. do Substitutivo do Relator , e trat a do relaxamento da 
prisão ilegal . 

Pela aprovação parcial. 

ES22044-6 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 18 do artigo 
6o. do Subst i tut i vo do Relator, que trata da prisão em fla
grante. 

ES22045- 4 

A alteração proposta aperfeiçoa o texto . 
Pela aprovação parcial. 

MAURO BENEVIDES 
*** ****** PARECER ********* 

Improcedente . 

ES22046- 2 

Não é inconstitucional tal exigênc i a. 
Pela rejeição. 

MAURO BENEVIDES 
********* PARECER ******** * 

Improcedente . 

PMDB 

PMDB 

Não se atina com a necessidade ou conveniênc i a das altera
ções suger i das . As razões da just i ficação não convencem . 

Pela rejeição. 

ES22047-1 ANTONIO FARIAS PMB 
*** **** ** PARECER **** ***** 

Resolvemos dar nova redação ao texto motivo pelo qual 
consideramos a emenda prejudicada . 

ES22048-9 JOSÉ ELIAS MURAD PTB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que a forma propos t a é 
mais restritiva e não proporciona qualquer vantagem. 

ES22049-7 JOSÉ ELIAS MURAD PTB 
********* PARECER ****** *** 

Entendeu o Relator haver acatado a presen t e Emenda , no 
seu mér i to, ao adotar redação genérica, onde remete à Le i a 
regulamentação 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, f i cam atendidas , ao mesmo tempo, as emen
das supressivas e aquelas de caráter modificativo - ainda que 
parcialmente . 

ES22050-1 JOSÉ ELIAS MURAD PTB 
********* PARECER ***** **** 

Manifestamo-nos pela aprovação da emenda no que diz 
respeito à gratuidade da celebração do casamento civil. 
Julgamos, contudo, que se deva instituir norma relativa à 
validade civil do casamento religioso. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo . 
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A emenda proõe expropriação de terras com culturas de 
plantas psicotrópicas (maconha, coca, etc) e, nelas, assenta
mento de colonos pa r a produzirem alimentos e plantas medica 
ment osas . 

A matéria é bastante pertinente e merece uma discussão 
mais aprofundada . Porém, de qualquer forma, não deve ser in -
cluída no texto constitucional, mas sim objeto de lei ordiná-
ria. 

Pela rejeição . 

ES22052-7 JOAQUIM BEVI LÁCQUA PTB 
********* PARECER ******* ** 

A emenda pretende atribuir aos Auditores - substitutos dos 
Ministros - ga rantias constitucionais para maior segurança de 
suas atuações, porque, ef etivamente , mesmo quando não substi
tuindo os·t i tulares, t êm eles o encargo de relatar processos 
em plenário permanentemente. 

De qualquer modo, a idéia , lamentavelmente, ainda não en
con t rou acei t ação perant e a maioria dos membros da Comissão, 
daí porque o parecer é pela rejeição da proposição. 

ES22053-5 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 
********* PARECER ********* 

Um terço para ascensão dos Auditores é número muito eleva
do. 

Pela rejeição . 

ES22054-3 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa 
Nacional de Reforma Agrária exige que seja definido, com a 
maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela 
União no caso de desapropriação por interesse social. 

ES22055-1 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ****** *** 

Dá nova redação ao art . 24 do Substitutivo do Relator. 
Consideramos que a redação do texto emendado é mais conveni -
ente. 

Pela rejeição . 

ES22056-0 PAULO PIMENTEL PFL 
*** **** ** PARECER *** ****** 

A chamada "irredutibi l idade real de vencimentos" pr eco
nizada pelo ilustre Autor constituiria, na verdade, garantia 
nova e , a rigor, um privilégio não extensivo a todos quantos· 
recebem salário . 

A tanto, porém , não vai a garantia da irredutibilidade 
de vencimentos, jamais arranhada se os reajus t es concedidos 
aos magistrados forem os mesmos com que contemplados os de
mais servidores públ i cos. 

Pela rejeição . 

ES22057-8 PAULO PIMENTEL PFL 
******* ** PARECER **** ***** 

Pela rejeição , cons i derando que a aceitação da Emenda 
comprometerá a clareza do texto . 

ES22058-6 PAULO PIMENTEL PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame visa a aprimorar a redação do item III 
do art. 148 do Substitutivo, que prevê a competência do Su
premo Tribunal , na via recursal extraordinária. 

Pelo acolhimento, nos termos do Substitutivo. 

ES22059-4 PAULO PIMENTEL PFL 
*** **** ** PARECER ** *** ** ** 

A delimitação detalhada do campo de incidência de cada 
t r i buto e do seu l i mi t e de isenção não é maté r ia 
constituciona l, mas tarefa do legislador ordinário. 
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ES22060-8 PAULO PIMENTEL 
******* ** PARECER ********* 
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Optamos pela manutenção do texto orig i nalmente consig
nado. 

Pela rejeição. 

ES22061-6 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa quer que seja "estabelecido em lei com
plementar" o adicional ao imposto de renda previsto para os 
Estados. Justifica que a Lei complementar perm i tirá a descen
tralização da apuração do imposto de renda , de modo a tornar 
o instrumento eficiente para os Estados que não possuam esta
belecimentos matrizes de pessoas jurídicas, ao mesmo tempo 
que poderá imped i r que um Estado tribute a renda gerada ou 
retida em outro. 

Os problemas trazidos pela emenda evidenciam quanto se 
tornaria complicada a cobrança, pelos Estados, de um adicio
nal ao imposto de renda devido à União. 

A permanecer o adicional, a sugestão da emenda poderia 
facilitar a prevenção de tais problemas . 

Nova versão do Projeto restr i nge as incidências aos lu
cros e ganhos e rendimentos de capital. 

ES22062-4 RENATO JOHNSSON 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. 

ES22063-2 GILSON MACHADO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação. 

ES22064-1 GILSON MACHADO PFL 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social , econômi co e po
l ítico , a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição , na 
forma do Substitutivo. 

ES22065-9 GILSON MACHADO PFL 
********* PARECER ********* 

As seguintes emendas pretendem ou alterar a competência 
para desap ropr i ação com fins de R.A. ou especif icar a for ma 
de exercê-la . Não contr i buem de forma significativa, ao apri-
moramento do Projeto . São elas: ES22065-9, ES23301-7, 
ES33612-6 e ES32443-8. 

Pela rejeição. 

ES22066-7 GILSON MACHADO 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PFL 

A Emenda propõe a supressão do 3o. do Art. 236 , que trata 
das desapropriações e penalidades para desvios da função so
cial da propriedade, arguindo inibição de investimentos imo-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PÁG: 0164 
16/10/ 87 
15 :52 :30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES22066-7 GILSON MACHADO PFL 

biliários e prejuízos para proprietários urbanos. 
Em que pesem os argument os apresentados, prevalece a função 
social da propriedade , na forma do Substitutivo . 

ES22067-5 GILSON MACHADO PFL 
********* PAR ECER ********* 

Visa a presente Emenda a supr1m1r expressões que de
terminam seja o Primeiro-Ministro esco l hido dentre membros do 
Congresso Nacional . 

A supressão sugerida, embora louváve l o objetivo do 
i lus t re Constituin t e, não encontra apoio na Comissão de Sis
tematização. 

Pela reje i ção. 

ES2 2068-3 GILSON MACHADO PFL 
***** **** PARECER **** **** * 

A latitude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo , hidrocarbonetos fluidos , . ~a~es 
raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a m1ner1os 
nucleares e seus derivados , requer que ao monopólio destas dê 
tratamento const i tucional que consulte amplamente o i nteresse 
naciona l, sem , contudo, ferir os limites razoáve i s no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades . 

Pela rejeição. 

ES22069-1 GILSON MACHADO PFL 
********* PARECER ** ******* 

Pela rejeição , considerando que a inclusão da matéria 
no substitutivo resultou de consenso das fases anteriores. 

ES22070-5 NILSON GIBSON PMDB 
***** **** PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22071-3 NILSON GIBSON PMDB 
****** *** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22072-1 LUIZ SALOMÃO PDT 
*** ****** 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 . 

ES22073-0 JORGE LEITE PMDB 
********* PARECER ******* ** 

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

-------------------------------------.-----------------------------------------
ES22074-8 JORGE LEITE 
********* PARECER **** *** ** 

A presente Emenda propõe a exclusão da 
7o . do Título X ao artigo anterior. 

Tendo em vis t a a supressão do art . 6o. 
7o. , f ace ao acolhimento de Emendas nesse 
em exame é procedente. 

Pela aprovação da Emenda . 

ES22075-6 JORGE LEITE 
********* PARECER *** ****** 

PMDB 

referência do art. 

e do próprio art . 
sentido, a sugestão 

PMDB 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indeniza
ção, o modo de emissão dos t í tulos, ou sua utilização no caso 
de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do 
Projeto . São e las : ES33 163- 9 , ES23697-1,ES27 216-1 , ES31194- 8 , 
ES31172- 7, ES25921-1, ES27654-9, ES22413-1 , ES28989-6 , 
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ES27299-8 , ES2 2018-7 , 
ES34942-2 , ES23102-2, 
ES29705-8, e ES 22182-5 . 

Pela rejeição . 

ES 22076-4 JORGE LEIT E 
********* PARECER *****~*** 

ES22075-6, 
ES23426-9, 

ES31230-8, 
ES34781-1 , 

PMDB 

ES31424-6 , 
ES23300-9, 

PMDB 

A emenda estabelece condições para a progressividade do 
i mposto sobre a propriedade predial e terrritorial urbano, 
segundo o disposto no 1o . do art. 210. Temos conv icção de 
que a mat éria em te l a recebeu tr atamento adequado no âmbito 
da Comissão de Sistemati zação . 

Pela rejeição . 

ES2 2077 - 2 JORGE LEITE PMDB 
********* PARECER ********* 

O nosso vot o é pela manutenção inalter ada do texto das 
disposições emendadas . 

Pela rejeição . 

ES22078-1 JORGE LEITE PMDB 
********* PARECER ****** *** 

A emenda foi rejeitada porque pretende-se neste texto 
respeitar o dire i to adquirido e defender empresas que por 
tantos anos func ionaram t ão bem e contribuiram para o progre
sso do País. 

Pela rejeição. 

ES22079-9 JORGE LEITE PMDB 
*** **** ** PARECER ********* 

A Emenda acrescenta ao texto do Substitutivo do Relator, 
dispos ição normativa , visando ao seu aperfeiçoamento . 

Porém, não refletindo o consenso havido na Comissão de 
Sistemat i zação, a Emenda deve ser reje i tada . 

ES22080-2 JORGE LEITE PMDB 
********* PARECER ********* 

Valor de proventos e pensões , i nclusive em condições es
peciais, como a do aposentado com proventos proporcionais e à 
do dependente do segurado que vem a falecer. São assuntos es
pecíficos que não devem figurar no texto constitucional . 

Pela rejeição . 

ES22081-1 JORGE LEITE PMDB 
********* 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. 

ES22082-9 JORGE LEITE PMDB 
*** **** ** PARECER **** ** ** * 

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

Pela rejeição . 

ES22083-7 JORGE LEITE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que está em desacordo com 
o nono subst i tutivo do Relator . 

ES22084-5 JORGE LEITE PMDB 
********* PARECER ****** ** * 

Pela aprovação parcial , nos termos do Subs t i t utivo. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBST I TUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES22085-3 JORGE LEITE 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0166 
16/10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

Propõe a Emenda o acréscimo do parág rafo único ao artigo 
8. das Di sposições Transitórias com o objetivo de mante r as 
Comissões a que se ref ere o artigo 15 do Regimento I nt e r no da 
Assembl é ia Nacional Cons t ituinte , às qua i s passar i am a ter a 
atr i bu i ção de propor ao Congresso Naci onal os Projetos de lei 
complement ares prev i stas na Constitu i ção. 

O acrésc i mo resu lt a dispensáve l, pois o Congresso 
Naciona l acha-se estrut urado para e laborar a leg i slação 
complement ar sem a necessidade de órgão proponent e de pro
jetos . 

Pela rejeição. 

ES22086-1 GONZAGA PATRIOTA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em aná l ise vi sa a ampl i a r os benefícios da a
nistia a que se refere o art. 1o. do Tít ulo das Di sposições 
Transitórias, no sent i do de incluir aque les que foram at ingi
dos por motivos exclus i vamente po lí t i cos , mediante declara
ção de incapacidade f í sica ou mental. 

A situação descrita, a nosso ver , deverá ser apreciada, 
caso a caso, pelas autoridades competentes para que seja com
provado o artifício utilizado, não devendo receber tratamento 
aprioríst i co pelo texto Constituciona l . 

Pela rejeição . 

ES22087-0 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda propõe a inclusão , onde couber, no Subst it uti 
vo , de dispositivo prevendo a regulamentação , em lei, da ex
ploração dos jogos de azar e loteria. 

Os jogos de azar, ora proibidos por lei , não prec i sam 
ser permitidos no texto constitut i ciona l para que vol t em, e
ventualmente, a ser autor izados. 

Pela rejeição. 

ES22088- 8 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do parágra
fo 9o . do art. 6o. do Projeto de Const i tuição . 

O tratamento dado à matéria no Projeto é, na nossa op i 
nião, o que melhor atende às muitas s ugestões oferecidas pe
los senhores Constituintes. 

Pela rejeição. 

ES22089- 6 VIRGÍLI O GUIMARÃES PT 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Cons ti tuint e, conf li ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES22090-0 VIRGÍLIO GUIMARÃES PT 
********* PARECER ********* 

Pret ende o autor estabelecer em um ano o prazo míni mo de 
f i liação partidária e domicílio eleitora l . 

A tendência do direito constitucional mode rno é pe l a re
duçãao dos casos e prazos de inelegibilidade. 

Pela rejeição . 

ES22091-8 VIRGÍLIO GUIMARÃES PT 
********* PARECER ********* 

A proposta de inelegibilidade por parentesco apresenta
da pelo autor com a inclusão do Presidente da Repúb l ica já 
está atendida no subst i tutivo , com exceção da expressão "e 
sejam candidatos à reeleição", e res t ando acrescentar a ex
pressão "que tenham exercido além da metade do mandato". 

Pe l a aprovação, nos termos do Subst itut i vo. 

ES22092-6 VIRGÍLIO GUIMARÃES PT 
********* PARSCER ********* 

Entendemos que a r ealização de plebi scito, ou mesmo de 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES22092-6 VIRGÍLIO GUIMARÃES PT 

PÁG: 0167 
16/1 0/ 87 
15:52 :30 

referendo , no caso em questão, equivale a uma indevida devo
lução de responsabilidade à população delegante, que assumi
ria função decisória delegada ao Constituinte , em fase preté
rita . 

Pela rejeição. 

ES22093-4 GILSON MACHADO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A mera supressão do artigo 248 não aper
feiçoa o texto , tanto do pon to de v i sta técnico quanto do ju
rídico. 

ES22094-2 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES22095- 1 FERES NADER PDT 
********* 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". 

ES22096-9 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

Inegável a pertinência da Emenda, que se encontra las
treada, ademais, em razões inafastáveis . 

Pela aprovação . 

ES22097-7 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

Realmente, a promoção por an ti guidade constitui um di
reito que somente em casos excepcionais deve ter admitida a 
sua recusa . 

O sugerido "quorum" de dois terços, portanto, significa 
substancial aprimoramento do preceito, po i s deixa induvidosa 
a posição do Tribunal sobre a questão, tornando sempre exigí
vel , para tanto, a manifestação favorável de sua esmagadora 
maioria. 

Pela aprovação . 

ES22098-5 FERES NADER 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDT 

Insurge-se o nobre constituinte contra a técnica juríd i 
ca empregada na formulação das funções essenciais ao exercí
cio dos Poderes. 

Propõe , ainda , que o tema do Ministério Público f i que a 
cargo da legislação complementar. 

Não convencem as razões expendidas na justificação. 
Pela rejeição . 

ES22099-3 FERES NADER PDT 
********* 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 Sistemat i zação . 

ES22100-1 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a disciplinar a promoção por merecimento 
dos juizes estaduais, e, posta como está, em muito contribui 
para o aproveitamento do texto do Substitutivo . 

Pela aprovação. 

ES22101-9 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 
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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 
porque não deve ela vi ncular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição . 

ES22102-7 FERES NADER 
********* PARECER ********* 

A disposição contida na Emenda conflita com 
mento predominante na Comissão de Sistematização . 
la rejeição . 

ES22103-5 FERES NADER 
********* PARECER ********* 

PDT 

o entendi
Assim , pe-

PDT 

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

ES22104-3 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

Por conter elementos que se ajustam à orientação da Co-
missão de Sistematização, aprovamos a emenda, na forma do 
Substitutivo . 

ES22105-1 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a disciplinar a promoção por merecimento 
dos juizes estaduais, e, posta como está , em muito contribui 
para o aproveitamento do texto do Substitutivo. 

Pela aprovação. 

ES22106-0 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22107-8 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES22108-6 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos 
vencimentos dos magistrados. 

Em que pese a louvável opinião do ilustre constitu i nte, 
a disposição contida na Emenda conflita com o entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização. 

Assim , somos pela sua rejeição . 

ES22109-4 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor que sejam considerados inalistáveis os 
qque não sa i bam exprimir-se na língua oficial .. e os conscri -
tos durante o período de serviço militar obrigatório. 

Entendemos que somente os estrangeiros e os conscri -
tos devem ser privados do direito de alistar-se eleitores. 

Pela aprovação parcial. 

ES22110-8 OSMAR LEITÃO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22111-6 OSMAR LEITÃO 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 , 
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Optou, também , por disciplinar, nas Disposições Transitó
rias- Art . 67 do Substitutivo- os aspectos de prazos , ob
jetos de polêmica. 

Com tal med i da, ficam atendidas, ao mesmo tempo , as emen
das supressivas e aquelas de caráter modificativo - ainda que 
parcialmente . 

ES22112-4 OSMAR LEITÃO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação aos parágrafos 19 e 20 do 
artigo 6o . do Substitutivo do Relator , que tratam de direitos 
do preso . 

A adoção da proposta pod i a gerar uma obrigação altamente 
onerosa para o Estado. 

Pela rejeição . 

ES22113-2 OSMAR LEITÃO 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 
Trata-se de matéria infraconstitucional. 

ES22114-1 NELSON CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

PFL 

PMDB 

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

Pela aprovação parcial. 

ES22115-9 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Subst i 
tutivo do Relator. 

ES22116-7 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que na redação dada pelo Su
bstitutivo do Ralator já se subentende o que está sendo pro
posto pela Emenda. 

ES22117-5 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Refere-se ao Art. 300 e suprime a referência sobre a o
brigação de o Poder Público estabelecer as cond ições para a

. doção por estrangeiro. 
Pela rejeição . 

ES22118-3 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na proposição aperfeiçoa o texto. 
Pe l a aprovação na forma do Substitutivo. 

ES22119-1 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* 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 atividades. 

Pela rejeição . 

ES22120-5 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, tendo em vista que é o artigo 111 do 
subst i tutivo que dispõe sobre o sistema de eleição majori
tário e não o artigo 153. 
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ES22121-3 NELSON CARNEIRO 
****** *** PARECER ****** *** 

Pela rejeição, por se tratar de competência 
União. 

ES22122- 1 NELSON CARNEIRO 
***** *** * PARECER ***** **** 

PMDB 

reservada à 

PMDB 

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

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

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
E$29044-4 
E$"22272-4 
ES29205-6 
E$27317-5 
E$21725- 9 
E$22863-3 
E$31257-0 
E$31836-5 
E$27363-9 
E$26553-9 
E$20836-5 
E$30528-0 

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

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

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

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



ASSEMBLÉIA NACIONA L CONSTITUINT E 
COMISSÃO DE SISTEMAT I ZAÇÃO 

PÁG: 0171 
16/10/87 
15:52:30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES22122-1 NELSON CARNEIRO PMDB 

porém , por alteração redacional do parágrafo 9o., harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima ref eridas (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 orig i nal com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas. São as 
seguintes. 
Emenda no . 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902- 7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055- 4 
ES29719-8 

ES22123-0 

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

NELSON CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A Emenda, proposta pelo ilustre Consti t uinte , confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. · 

ES22124-8 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A interpretação 
corresponde à proposta 
não se faça isoladamente, 
anteriores. 

do eminente Constituinte não 
do texto, desde que a leitura 
mas levando em conta dispositivos 

Pela rejeição. 

ES22125-6 NELSON CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

Consideramos a emenda prejudicada. Com a 
dada ao dispositivo, torna-se dispensável 
sugerida . 

ES22126-4 SAULO QUEIRÓZ 
********* PARECER ********* 

PMDB 

nova redação 
a correção 

PFL 

A Emenda objet i va permitir o depósito das disponibilida
des de caixa da União em instituições finance i ras oficiais, 
retirando a exclusividade atribuída ao Banco Central no pará
grafo 3o. do artigo 218 do Projeto de Constituição da Comis
são de Sistematização . 

A proposta, não obstante os elevados propósitos que a 
inspiram, contraria os princípios que orientaram a redação do 
Projeto em estudo, em especial no que se refere às normas 
destinadas a permitir o efetivo controle do deficit público . 

Pela rejeição . 

ES22127-2 SAULO QUEIRÓZ PF L 
********* PARECER ********* 

A Emenda objet i va restringir a vedação contida no artigo 
219 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização 
aos depósitos e aplicações em instituições financeiras 
privadas . 

A disposição em exame, a nosso ver, versa sobre matéria 
que estar i a melhor definida em norma de caráter infraconsti
tucional , motivo porque consideramos mais apropriada a sua 
supressão . 

Pela prejudicialidade. 
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A Emenda objetiva suprimir o item VII do artigo 217 do 
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. 

A proposta, não obstante à relevância dos argumentos do 
Nobre Constituite , contraria a sistemática geral adotada na 
elaboração do Projeto em causa. 

Pela rejeição . 

ES22129-9 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

Inobstante os bons propósitos demonstrados pelo autor da 
emenda, o nosso ponto de vista é que a redação dada pelo 
Substitutivo ao art. 265 é mais abrangente e menos onerosa 
aos cof res da Presidência Social. 

Pela rejeição . 

ES22130- 2 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada propõe a supressão do 2. do artigo 
255 do Projeto de Constitu ição . 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 inst i tuições regionais de crédito. 

Acreditamos que essa matéria é digna de figurar no texto 
cons ti tucional, porquanto atende ao objetivo de descen trali
zar o Sistema financeiro público. 

Pela rejeição . 

ES22131-1 OSVALDO SOBRINHO 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 rodov iárias federais, daí 
porque não deve ela vincular-se ao e l enco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela rejeição. 

ES22132-9 MAURO BENEVIDES PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público . 

ES22133- 7 DENISAR ARNEIRO PMDB 
******* ** PARECER ********* 

É dever do Estado propiciar ao menor de14 anos condições 
sati sfatór i as a fim de dêdicar-se ao que é próprio de sua 
idade. Se lhe for permitido trabalha r, sem qualquer ressalva , 
estar-se-i a criando dificuldades para que êle possa estudar . 
Por questão de coerênc i a, 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 constitucio
nal, o Estado venha a proteger a infância na sua plenitude . 
Nesse sentido, a fim de resguarda~ as peculiaridades próprias 
da infância e da adolescência, optamos por acatar a sugestão 
da presente emenda aditando-se ao dispositivo a expressão 
"salvo na condição de aprendiz". 

ES22134-5 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação proposta na Emenda, para o parágrafo 5o. , do 
art.9o., do Substitutivo, apenas difere do texto original 
mas o conteúdo é aproximadamente idêntico . 
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Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES22135-3 DENISAR ARNEIRO 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A emenda deseja que a folha de salários seja a base ex
c l usiva de i ncidência das contribuições previdenciárias dos 
empregadores. 

Entendemos que , por enquanto , devemos manter a redação do 
Substitutivo , porque ainda não há uma definição sobra a maté
ria. 

Pela rejeição. 

ES22136-1 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda propõe nova redação ao art . 201 , para nele in-
cluir também as contribuições de interesse das categorias 
econômicas. 

Trata-se de proposta que contribui para aperfeiçoar a re
dação do dispositivo , porquanto a inclusão das categorias e
conômicas efetivamente complementa as espécies de categorias 
sociais em cujo interesse pode a União inst i tuir contribui
ções parafiscais. 

Pela aprovação. 

ES22137-0 DENISAR ARNEIRO 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 dedut í vel do seu lucro operac i o -
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. 

ES22138-8 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhemos, em parte a Emenda, no sentido de que as dispo
sições do inciso I do artigo 7o . não se aplicam à pequena em
presa com até dez empregados. 

Pela aprovação na forma do Subst i tutivo . 

ES22139-6 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda seja suprimido o vocábulo "patrimônio" 
do parágrafo único do art . 195 . 

É de se observar que a segunda parte do referido dispo
sitivo visa assegurar efetividade aos princípios da perso -
nali zação do imposto e o da graduação deste segundo a capa
cidade econõm i ca do contribuinte. 

Para que tal efetiv i dade ocorra é indispensável se iden
tifiquem certos elementos, entre os quais um dos mais im
portantes é, sem dúvida alguma, o patrimônio. 

Ademais, o dispositivo não cria taxação sobre o patri 
mônio , mas objetiva sua identificação para que as obriga 
ções tributárias re l ativas aos impostos de caráter pessoal 
sejam cumpridas de acordo com a capacidade econômica do 
contribu i nte , o que , em resumo , significa a b~sc~ da verda
deira justiça fiscal . 

Pela rejeição. 

ES22140-0 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . A autorizaão e a concessão são outorga
das para a efetivação de transpor tes, não para uso das vias 
de transporte. 
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ES22 140-0 DENISAR ARNEIRO PMDB 

ES 22141-8 DEN ISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Na abordagem da problemática da greve , em nosso Substi
tutivo , objetivamos resguardar efetivamente o dire i to , ao 
tempo em que procuramos assegurar os l egí ti mos interesses 
prioritários da comunidade . 

Daí a vedação da inic i ativa patronal, a competência dos 
trabalhadores para decidi r sobre a oportunidade e o âmbito de 
interesses a defender por me i o da parali zação , a adoção , pe
las entidades sindicais , das medidas de salvaguarda dos inte
resses da comunidade e a criminalização dos responsáveis por 
abusos cometidos. 

Acreditamos que, desta forma , ficou assegurado o direi
to, respeitados os dire i tos de toda a comunidade. 

A Emenda propõe redação em que se reconhece o dire i to , 
mas sob outra forma que, para nós, o restringe. 

Somos pela rejeição. 

ES22142-6 ÉZIO FERREIRA 
******* ** PARECER *** ****** 

A emenda é sem dúvida muito 
t retanto, pelo fato de que some com 
poder emana do povo" . Pela rejeição . 

ES22143-4 ÉZIO FERREIRA 
***** **** PARECER **** ***** 

PFL 

interessante . Peca, en
o princíp io de que "t odo 

PFL 

Por sua redação, e pela inexistência de parágrafo 10. 
no art. 1o . , a emenda é inintelígivel . Sugerimos que se a 
tome como prejudicada. 

ES22144-2 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECE R ********* 

O art . 1o. não tem parágrafo 5o. que possa ser modifica
do . Fica portanto prejudicada a emenda. 

ES22145-1 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER **** ***** 

É uma das características do preceito constitucional a 
outorga genérica do direito. Desse modo, deve a Constituição 
garant i r salár io de trabalho noturno superior ao diurno . Seu 
montante e qualquer outra definição operacional são , segundo 
o nosso entendimento, objeto de legislação ordinária. 

ES22146-9 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprimora o texto do Projeto , razão pela qual 
deve ser acolhida . 

ES22147-7 ÉZIO FERREiRA PFL 
** ** ** *** PARECER ******** * 

A Emenda propõe a unic i dade sindical, respeitada a repre
sentação e o princípio federativo. 

Mas optamos no Substitutivo, pelo pluralismo s i ndical , 
embora mitigado por normas concessivas ás 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 . 

ES22148-5 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, embora contendo objeçõe~ fundadas em motivos 
dos ma i s louváveis , não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossível, tecnicamente, o seu aproveitamento. 

Pela rejeição. 

ES22149-3 ÉZIO FERREIRA PFL 
*.******** PARECER ********* 

A Emenda não se enquadra na perspectiva do Substit ut i vo , 
sendo impossíve l , por conseguinte, o seu aproveitamento . 
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ES22149-3 ÉZIO FERREIRA 

Pela rejeição. 

ES22150-7 ÉZIO FERREIRA 
*** ** • *** PARECER **** ***** 

PFL 

PFL 
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Optamos pela redação atual do 6o . do art. 13 do 
substitutivo por ser mais clara e concisa. 

Pela aprovação parcial. 

ES22151-5 ÉZIO FERREIRA PFL 
***** **** PARECER **** ***** 

Em que pesem os argumentos do autor para dar mais le
gitimidade vernacular ao texto, substituindo a expressão "os 
quais" pelo pronome "que " , entendemos que deve ser mantida a 
redação atual do 9o . do art. 13. 

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

ES22152-3 ÉZIO FERREIRA PFL 
*** ** ** ** 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 . 

Pela aprovação parcial . 

ES22153-1 ÉZIO FERREIRA PFL 
** ** *** ** PARECER **** ***** 

Pretende o autor reduzir de seis meses para trinta dias 
o prazo para inpugnação de mandato eletivo após a diplomação. 

ES22154-0 

Concordamos com o prazo de quinze dias . 
Pela aprovação . 

ÉZIO FERREIRA 
*** ** **** PARECER ** ******* 

PFL 

Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 13 
do artigo 13 , a fim de dar ao texto uma redação determinativa 
consoante a melhor regra vernacular. 

Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por es
tar conforme a técnica legislativa. 

Pela aprovação parcial. 

ES22155-8 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda postula a supressão do 4o. do Art. 18, sob a 
alegação de que o preceito contraria 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, 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 . · 

ES22156-6 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda pretende modificar a redação do art . 19 do Subs
titutivo do Relator para dar-lhe mais "propriedade vernacu -
lar". Consideramos, entretanto, que a sugestão não aperfeiçoa 
o texto, que, a nosso ver , nãc deve permanecer no Substituti
vo. 

Pela rejeição . 

ES22157-4 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER *** **** ** 

Pela rejeição. A Imunidade e a Inviolabilidade são ga
rantias do mandato parlamentar. Existem não como privilégios 
dos Senadores , Deputados e Vereadores, mas sim como meios de 
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assegurar o bom e livre desempenho da r epresentação popular. 
Nesse sentido, a matéria está adequadamente consignada no 
texto do substitutivo. 

ES22158-2 ÉZIO fERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A imunidade e a inviolabilidade são ga
rantias do mandato parlamentar .Ex istem não como pri vi légios 
aos Senadore, Deputados e Vereadores, mas sim como meios de 
assegurar o bom e livre desempenho da representação popular , 
pois é contra os possíveis abusos do Poder Executivo que es
sas garantias procuram proteger o parlamentar. Nesse sentido, 
a matéria está adequadamente consignada no texto do substitu
tivo. 

ES22159-1 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda visa ampliar o princ1p1o da imun i
dade e inviolabilidade do mandato dos ver eadores , inscritos no 
inciso II do Art.41 do substitutivo, de modo a abranger tam
bém prefeitos e vice-prefeitos, alargando assim, esta prerro
gativa para o mandato no executivo . A imunidade e a inv iola
bilidade são garantias do mandato par l amentar.Existem não co
mo privilégios dos senadores, deputados e vereadores mas sim 
como meios de assegurar o bom e livre desempenho da represen
tação popular, pois é contra os possíveis abusos do poder 
executivo que essas garantias procuram proteger o parlamentar 
Nesse sentido, a matéria está adequadamente consignada no 
texto do substitutivo . 

ES22160-4 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em ep í grafe, alvejando a a l ínea "b" do inciso I 
do artigo 148 do Substi tutivo, não se harmoniza com o pensa
mento predominante na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES22161-2 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva dar nova redação ao ar ti go 
151, que cuida da competência do Superior Tribuna l 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. 

ES22162-1 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, confli ta 
com a or ientação adotada pelo Relator. 

Pela. rejeição. 

ES22163-9 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que está em desacordo com 
o novo substitutivo do Relator. 

ES22164-7 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Estando o servidor fora de sua repart i 
ção, não há como pro~ovê-lo por merecimento . 

ES22165-5 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, naquilo que está de conformi
dade como o novo substitutivo do Relator . 

ES22166-3 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 
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As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis 
tência de un i dade de opinião sobret udo quanto a dois aspectos 
fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Es t ado.Nessas e em outras circunstâncias procu r a
mos atender , em parte, às f i nalidades perseguidas pela propo
sição em aná l ise. 

Pela rejeição , na forma do Substitu t ivo. 

ES22167-1 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
tência de unidade de op i nião sobretudo quanto a dois aspect os 
fundamen t ais : o do s i stema 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 . 

ES22168-0 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A redação contida no Substitu t ivo trata a matéria de 
forma mais adequada. Pela rejeição . 

ES22169-8 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistemat i zação. 

Pela rejeição . 

ES22170- 1 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER *** ** **** 

O Substitutivo expressa , de forma cristalina, opção pelo 
sistema parlamentarista de governo . Conquanto os dispositivos 
pertinent es resultem do aporte de diferentes proposições , não 
há como se acolher a que vislumbra finalidade diametralmen t e 
oposta, à por fim cons i gnada. Pela rejeição, na forma do 
Substitutivo . 

ES22171 - 0 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção, de acor do com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização . 

ES22172- 8 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ****** *** 

A Emenda propõe regras já incluídas no Substitutivo. 
Pela prejud i c i al i dade . 

ES22173-6 ÉZIO FERREIRA PFL 
***** **** PARECER **** *** ** 

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

Pela rejeição . 

ES22 174- 4 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodov i ária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 

As atribuições da referidd 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. 

ES22175-2 ÉZIO FERREIRA PFL 
***** **** PARECER **** ***** 

A expressão "admitidas as exceções prev i stas nesta Cons
titu i ção " é desnecessária . 

O monopól io do Estado não configura abuso do poder eco
nômico. 

Pela reje ição . 
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Emenda supressiva do parágrafo 1o . do art. 229 . Po r i n
suficientemente just i ficada , não cabe o seu acolhimento. 

Pela r e j ei ção . 

ES22177-9 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PAREC ER ********* 

Pela reje i ção . . 
Somos pela simples supressão do Parágrafo único do art . 

232 , tendo em vista que o "caput" do artigo já estabelece que 
le i ordinária deverá regular as condições específicas para o 
ap rove i tamento dos potenciais de energia hidráulica e dos re
cursos e jaz idas minerais em faixa de fronteira e em terras 
indígenas. Por essa razão torna-se dispensável a manutenção 
do Parágrafo único, pelo que reje it amos a Emenda modificativa 
proposta . 

ES22178-7 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ****** *** 

Concordamos com a supressão do parágrafo primeiro pois a 
matér i a j á está implicitamente prev i sta no art. 232. Além 

disso, o restante do art. 233 também foi suprimido por jul
gar-se que a matér i a não é de natureza verdadeiramente consti 
tucional , e sim mais propria à esfera da legislação ordiná
ria. 

Pela aprovação parcial . 

E$22179-5 ÉZIO FERREIRA PFL 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do parágrafo 3o. do artigo 
236. Entretanto suprime partes importantes consideradas no 
Substitutivo . 

Pela reje i ção. 

ES22180-9 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER *** ****** 

A emenda sugere a supressão do art. 239 do Substitutivo 
por se tratar de mat éria passível de legislação ordinária. 
Outrossim, não é oportuno institucional i zar o subs ídio no tex 
to constitucional . 

Pela aprovação da emenda. 

ES22181-7 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER **** *** ** 

A i nclusão de um dispositivo específico para o transpor
te de granéis, além de priv i leg i ar um setor produtivo em de
trimento de outros , provoca interpretação dúb i a em sua reda
ção. 

Pela aprovação da emenda supressiva . 

ES22182-5 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ***•***** 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indeniza
ção , o modo de emissão dos títulos , ou sua util i zação no caso 
de Reforma Agrár i a , no que não contribuem para a melhora do 
Projet o. São e l as: ES33163-9 , ES23697-1,ES27216-1 , ES31194-8, 
ES31172- 7 , ES25921-1 , ES27654-9, E$22413-1, 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 reje i ção . 

E$22182 - 3 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial nos termo do Substitutivo. 

E$22184-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Não cabe a matéria no artigo 31 , con 
forme propost o, além do que está em desacor do com o novo subs 
t 1tutivo do Rela t or. 
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ES22185-0 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

PÁG : 0179 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

O relator optou pela manutenção do texto do substitut i vo 
por entendê-lo mais abrangente . 

~ela rejeição . 

ES22186-8 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

A modificação proposta envolve matéria infraconstitucio
nal. Concluímos pela rejeição da Emenda. 

ES22187-6 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
*** **** ** PARECER ********* 

Pela rejeição, por entender que os critérios pormenori za
dos para a criação de municípios é matéria de lei complemen
tar Estadual e sua criação, de lei Estadual. A carta magna 
deve limitar-se a fixar a forma legal desta providência. 

ES22188-4 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

A supressão do ítem III e dos 4o. e 5o. do art. 210 do 
Substitutivo ao Projeto de Const i tuição 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. 

ES22189-2 ARNALDO PRIETO 
******** * PARECER ******* ** 

A Emenda pretende introduzir alterações na forma 
gamento e de atualização dos valores das precatórias 
ais. 

PFL 

de pa
judici-

São justas as razões invocadas pelo ínclito constituin
te . Temos , no entanto, que sua opinião não colide com o en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição . 

ES22190-6 NELSON CARNEIRO PMDB 
***** **** PARECER ** *** **** 

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

Pela rejeição . 

ES22191-4 NELSON CARNEIRO PMDB 
*** ****** PARECER ** ***** ** 

O tratamento jurídico diferenciado é forma de redu z ir os 
custos operacionais , além de outros, das microempresas e das 
de pequeno porte . Sendo assim já representa um tratamento 
também preferencial e favorecido. 

Pela rejeição. 

ES22192-2 NELSON CARNEIRO PMDB 
****** *** PARECER **** ***** 

Todo partido tem como objetivos precípuos a d i vulgação 
de suas idéias e de seu programa e articular-se para disputar 
e vencer eleições. Somente o duro embate das urnas dá a uma 
agremiação política todas as condições de maturidade e auto
afirmação de que carece para participar da vida pública de um 
pais. Dai a razão de ser da exigência que a emenda quer eli
minar. 

Preferimos no entanto deixar o assunto à decisão de lei 
complementar. 

ES22193-1 NELSON CARNEIRO PMDB 
** *** ** ** PARECER ******* ** 

Acatamos o objetivo fundamental da Emenda quanto à ve
dação de qualquer tipo de discriminação entre trabal hadores 
pelos serviços prestados, ainda que de natureza diversa, co
mo o trabalho manual,- técnico ou intelectual, em consonân
cia, aliás , com o preceituado no inciso III do artigo 40. do 
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Substitut i vo. 

ES22194-9 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. O assunto, apesar de sua grande impor
tância , não é de ser incluído na Constituição , devendo se r ob 
jeto de lei ordinária. 

ES22195-7 NELSON CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

A emenda tem por obj et ivo ampliar a 
dispositivo. Dada a intenção de tornar o texto 
expressão prescindível , não deve ser incluída 
Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES22196- 5 NELSON CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

redação do 
isento de toda 
na forma do 

PMDB 

Em que pese a opinião do douto Constituinte, manifesto
me contrário à aprovação da Emenda , por considerá-la confli
tante com o entendimento da Comissão de Sistematização. 

Assim, pela rejeição . 

ES22197-3 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER *** ** ** ** 

Pretende , ~Emenda , alterar a redação do 2o. do arti
go 207 do Projeto de Constituição (SUBSTITUTIVO do Relator) , 
acrescentando que o imposto de renda "não incidirá sobre os 
vencimento , pensões, proventos e salários, até o valor máximo 
de 30 (tr i nta ) salários-mínimos, cont i nuando tributáveis os 
valor es superiores a este teto". 

Eviden t emente, trata-se de matéria que deve constar de 
legislação infraconst i tucional . 

. Pela rejeição . 

ES22198-1 . NELSON CARNEIRO PMDB 
***~***** PARECER ********* 

A inclusa Emenda pret ende acrescentar parágrafo ao art. 
209, vedando a inc i dência de qualquer tributo relativo à 
transm i ssão de bem do espólio que sirva de moradia ao cônjuge 
sobrevivente, desde que seu valor não exceda a quinhentos 
sa lários-mínimos. 

Justifica que não é justa a isenção a todos os bens que 
sirvam de moradia, não só ao cônjuge sobrevivente mas a todos 
os herdeiros; que é preciso fixar-se um teto para o valor do 
único imóvel para o cônjuge. 

Procede a crítica restritiva à imunidade prevista no 
anterior Projeto, à qual cabe ainda aduzir a discriminação 
entre pessoa casada e não . 

Nova versão para o Projeto suprime referência à isenção 
constitucional, cabendo a cada Estado dispor sobre o imposto 
que lhe cabe . 

Acolhida em parte , pois , a pretensão restritiva da 
emenda . 

Pela aprovação parcial. 

ES22198-0 NELSON CARNEIRO PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

A emenda apensa, ao lado de outras 37 , subscritas por 
52 Constituintes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do i mposto dev i do à Un i ão por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para 
tanto , reinvindicam a supressão do 1o. do art. 209 do Pro
jeto de Constituição. 

Em seu conjunto, as 38 emendas supresslvas argúem: que 
trata-se de ma i s uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribui nt es; que se constit ui numa dupla i nc i dência do im
posto que deve competir exclusivamente à União ; que o próprio 
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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 benefic i ários do imposto adicional, aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas , o adicional poderá afuguen- . 
tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional ,de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre
sas; que , portanto, as regiões periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con~ 
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional , poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
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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 , cobr ável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já li mita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industria lizados e que o adiciona l 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 matér ia tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibi l idade 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 rece ita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia ; que no ambiente inf lacionário, recessivo e de di ficul da
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 limi tação 
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 contr i bu inte 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 
em i gração 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 fei tos 
pelo Governo Federal . 

A Comissão de Sistematização está limitando as incidên
cias aos lucros e aos ganhos e rendimentos de capita l . 

ES22200-7 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao art. 6o . , protegendo a propriedade rural de 
até 25 hectares. 

A matéria já está implícita no parágrafo 33 desse artigo 
e disposta no Título VIII do Substitutivo. 

Rejeição. 

ES22201-5 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A expressão pleno emprego, constante do Substit ut ivo ora 
emendado, deve ser mantido por ser mais genérica e conter a 
totalidade da expressão "a expansão das oportunidades de em
prego produtivas" sem a restrição desta. 

Pela rejeição . 

ES22202-3 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

O tratamento favorec ido às pequenas empresas (o que não 
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exclui as pequenas empresas agropecuárias) Ja e contemplado 
no Substitutivo do Relator. Todavia, estender tratamento fa
vorecido a todo um setor da economia - a agropecuária, a ní
vel constitucional , não parece adequado . 

Formas de tratamento favorecido à agropecuária podem ser 
estabelecidas através de legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES22203-1 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o ilustre Senador NELSON CARNEIRO , na emenda em 
referência, que "ninguém ficará sem registro de filiação pe
rante notário público" , consignando-se no reg i st ro público os 
nomes dos pais, independentemente de seu estado civil ou da 
manifestação prévia do Poder Judiciário. A nobre preocupação 
do Constituinte com a criança nascida de le,to extra
conjugal é, por todos os títulos, lícita e relevante . 

Em nosso Substitutivo é assegurado aos filhos indepen
dentemente da condição de nascimento , i guais direi t qs e qua
lificações. Atendido , pois o eminente Senador . 

Pela aprovação parcial . 

ES22204-0 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta acrescentar 4o. ao art. 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) estabele
cendo que "serão abatidos da renda bruta de pessoa física 
segurada, os prêmios de seguro de vida e acidentes pes 
soais". • 

Evidentemente, trata-se de matéria que deve constar de 
legislação infraconst it ucional . 

Pela rejeição. 

ES22205-8 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da emenda já se encontram contemplados no 
Projeto . 

Pela prejudicialidade . 

ES22206-6 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES22207-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação contida no Substitut i vo trata a matér i a de 
forma mais adequada . Pela prejudicialidade. 

ES22208-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

As sugestões contidas na proposta de Emenda trazem desdo
bramento que , na tradição jurídica brasileira, melhor se ada
ptam ao corpo da legislação ordinária e complementar. 

Pela rejeição. 

ES22209-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende atribuir aos Auditores - substitutos dos 
Ministros - garantias constituciona i s para segurança de suas 
atuações, porque , na verdade, mesmo quando não estão substi
tuindo os t itulares, têm eles o encargo do relato em plenário 
de processos que lhes foram distribuídos. 

De qualquer modo , a idéia, lamentavelmente, não encontrou, 
ainda , receptividade entre a maioria dos membros da Comissão , 
por isso que nosso parecer é pela rejeição da proposição. 
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Conquanto louvável, a iniciativa do ilustre Autor não en
controu receptiv i dade, at é a presente f ase, da maioria dos 
membros da Comissão , daí que o parecer é pela rejeição . 

ES2 2211-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22212-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável, a iniciativa do ilustre Autor não en
controu receptividade , a t é a presente f ase, da maioria dos 
membros da Comissão , daí que o pa recer é pela r ejeição. 

ES22213-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajus t a ao entend i mento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES22214-7 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ** ******* 

A emenda fo i rejeitada porque optou- se por supr i mir 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. Este 
artigo também prevê que a lei ordinária especi~icará as con

dições para concessão, o que torna desnecessários os demais 
dispositivos constantes do artigo 233 do primeiro substituti
vo . Por outro lado , cremos que os Estados e Municípios têm a 
mesma responsab i lidade que a União na preservação do patr i mô
nio ecológico do País e por isso não precisam receber compen
sação. 

Pela re j eição . 

ES22215-5 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda sugere modificação na redação do 1o . do Art . 
302. A sugestão não foi acatada por entendermos que a redação 
or iginal contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia 
a defesa dos interesses das populações indígenas . Optamos pe
la manutenção da expressão" . .. e do Ministério Püblico ... "por 
entendermos necessár i a , tendo em vista tratar-se de princípio 
que dispõe sobre atos que envolvam interesses indígenas . 

Pela rejeição . 

ES22216-3 DARCY POZZA PDS 
***** *** * PARECER *** *** *** 

Consoante já ass i nalamos 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. In t eressa , isto sim , o exame da gestão de cada órgão 
da administração püblica sob os aspectos financeiro, orçamen
tário e patrimonial , como prevê o Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES22217- 1 DARCY POZZA PDS 
******* ** PARECER ********* 

O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa 
a enumeração dos conhecimentos exigidos para o exercício do 
cargo de Ministro , tanto que até contadores já foram selecio
nados para o importante mister. 

Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no 
disposit i vo em questão . Apenas preferimos segu i r a praxe , no 
particuiar, do Direito Constituciona l brasileiro. 

Pela reje i ção. 
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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 
parc i almente . 

ES22219-8 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

A redação, pouco d i ferenciada da presente Emenda , dada ao 
2o . ~ do art. 231, redundará em resultados semelhan t es ao 

pretendido pelo seu Autor . 
Pela aprovação parc ial. 

ES22220-1 DARCY POZZA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PDS 

A redação adotada foi alvo de consenso entre os membros da 
Comissão . 

ES22221-0 DARCY POZZA PDS 
****** *** PARECER ********* 

A matéria encontra-se covenientemente abordada no Subs
titutivo . Pela aprovação parcial. 

ES22222-8 DARCY POZZA PDS 
. ** *** **** PARECER ******* ** 

Os princípios do ordenamnto espacial do país, devem , ne
cessáriament e , contemplar , na definição da Política Nacional 
Urbana, o transporte coletivo urbano , por ser o mesmo um com
ponente significat ivo da at i vidade produtiva. Porém, por se 
tra t ar de matéria que deve objetivamente refletir efetivamen
te a realidade urbana regional , deve o assunto ser objeto de 
Lei Ordinária. 

Pela rejeição . 

ES22223-6 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ****** *** 

A redação dada à matéria no Substitutivo abrange não só 
a conceituação de microempresa , ao mesmo tempo em que propõe 
seja dado a ela tratamento diferenciado, nos termos da lei 
complementar, a qual poderá perfeitamente dispor sobre a pro
posta que o nobre Constituinte encaminha por intermédio do 
desmembramento do artigo em parágrafo. 

Pela r ejeição . 

ES22224-4 DARCY POZZA PDS 
********* 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 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 . 

ES22225-2 DARCY POZZA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . 

PDS 

Como o Estado pode legislar sobre tudo que não lhe seja 
vedado pela Constitu i ção , é dispensável a disposição que se 
pret ende introduzir. 

ES22226-1 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 
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Preferimos manter, no 2o. Substitutivo , a determinação de 
prazo nas concessões e permissões para a prestação de servi
ços públicos. Entendemos que esta é uma forma de se permi
t ir, ao poder público, a maximização da satisfação do usuá
rio. Quando o serviço público está sendo presta·do com zelo e 
eficiência , dentro de custos adequados e justos, por uma con
cessionária, não há que se temer o vencimento do prazo con
tratua l. À falta de alternativa melhor para o usuário e pa r a 
o poder público, o contrato seria prorrogado. 

Pe l a rejeição. 

ES22227-9 DARCY POZZA 
********* PARECER ********* 

Pela reje ição . 

PDS 

A redação é sintética como convém a um texto constitu
cional . 

ES22228-7 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orien t ação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES22229-5 DARCY POZZA 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 imotivada, acreditamos que a 
garantia do emprego , preconizada por todos os segmentos com 
representação na Constituinte, está amplamente assegurada. 
Somos pois, peia aprovação da Emenda na forma do Substi-
tutivo. 

ES22230-9 JORGE LEITE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário, a fi losof i a 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 . 

ES22231-7 JORGE LEITE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que uma aplicação de pena 
por toda a vida a uma pessoa é uma desumanidade. 

ES22232- 5 JORGE LEITE PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa a su~rimir o art. 6o. das Disposi
ções Transitórias, o qual preve 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. 

ES22233- 3 JORGE LEITE 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista 
substitutivo que proíbe a criação 
órgãos de contas municipais. 

ES22234-1 JORGE LEITE 
********* PARECER ********* 

PMDB 

a solução adotada pelo 
de tribunais , Conselhos ou 

PMDB 

A opção é pelo número de 11 Ministros. Pela rejeição. 

ES22235-0 MARCELO CORDEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 
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Apresenta emenda aditiva às disposições transitórias. 
No cômputo geral das negociações do texto a que se refe

re o autor , optou o Relator por limitar ao mínimo seu texto, 
razão por que decide recomendar sua rejeição. 

ES22236-8 MARCELO CORDEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição em tela pretende alterar as disposições 
inseridas no artigo 1o . do Título das Disposições Trans itó
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 pe l os atos arbitrários do regime autoritár io 
implantado no País. 

Pela rejeição. 

ES22237-6 MÁRCIA KUBITSCHEK PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria é digna de tratamento pe l a lei ordinária e pe
las políticas públicas . 

Pela rejeição. 

ES22238-4 MÁRCIA KUBITSCHEK PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanent e 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Ver ifi ca
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos, é uma forma de exp loração 
do homem pelo homem . 

No entanto, as pecu l iaridades da realidade bras i leira 
são mu i tas e não podem ser ignoradas, ou mesmo , trat adas sob 
um único perfil. 

Por outro lado, a matéria é de ext r ema complex idade. A 
vedação pura e simples correria o risco de ating i r 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 ativ i dades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente , no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

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

ES22239-2 MÁRCIA KUBITSCHEK PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria é digna de tratamento pela lei ordinária e pe
las políticas públicas . 

Pela rejeição. 

ES22240-6 FERNANDO LYRA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela reje i ção. 

ES22241-4 TITO COSTA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES22242-2 TITO COSTA PMDB 
********* PARECER ********* 

O ilustre constituinte defende o dire ito de voto para 
"a comunidade carcerária e para isso deseja dar nova redação 
ao art. 15. Acontece que no nosso substitutivo suprimimos o 
aludido · dispositivo e consequentemente, a emenda perdeu a 
razão de ser. 
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PMDB 

Pela rejeição, considerando que a adoção da Emenda 
acarretará a quebra de consensos anteriores sobre a matéria. 

ES22244-9 TITO COSTA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda propõe , como obrigatório, o ensino da const i 
tuição brasileira . 

A Proposição em exame , conquanto constitua valioso sub
sídio para o processo legislativo, merece ser adequadamente 
considerada quando se trata r da legislação complementar e or
dinária . 

Rejeitada nos termos do Subs t itutivo. 

ES22245-7 MARCONDES GADELHA PFL 
********* PARECER ***** ** ** 

A presente Emenda foi aprovettada na redação do art . 231 
do presente Substitutivo . 

Pela aprovação . 

ES22246-5 MARCONDES GADELHA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe alteração redacional no art. 304 . Opta
mos pela manu t enção do dispositivo , na forma como está red i 
gido no Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, 
por cons i derarmos ma i s claro e prec i so no que se refere ao 
atend i mento do objetivo de defesa dos direitos e interesses 
das populações indígenas. 

Pela rejeição. 

ES22247-3 MARCONDES GADELHA PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do 2o . do Art . 302 . A op
ção pe l a manutenção do dispositivo , conforme consta do Ante
projeto da Comissão de Sistematização , deve-se à necessidade 
de conceder tratamento especial às ter r a ocupadas pelos ín
dios, uma vez que elas representam a garantia da sobrevivên -
cia física e cultural das populações indígenas . 

Pela rejeição . 

ES22248-1 SANTINHO FURTADO PMDB 
** ***** ** PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r, do artigo 263 
do substitutivo do Relator, a expressão •e Saüde 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 interpret ação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e t r abalhador , pois todo 
trabalhador é pessoa e , portanto , na interpretação do nobre 
Constituinte , alvo do Sistema único de Saúde . 

Por estar consignado no artigo 7o . , ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e Segurança do Tra 
balho , necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado, no caso, através do Sistema único de 
Saúde. 

Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vári os ministérios . 

Quant o 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 hig i ene e a segurança do traba
lho . Não é um anglicismo , portanto , mesmo porque a etmologia 
de •saúde" e ocupacional" não é anglo-saxónica, mas, sim , la
tina . 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a Saúde Ocupa
cional , que a concei t uam e estabelecem o seu âmbito de atua 
ção : 
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PMDB 

- promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos traba
lhadores pelas condições do seu trabalho; 

3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho. 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morbígenos. De
preende-se, que a segurança do trabalho é uma condição pre
ventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patologia. A engenharia de Segu
rança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela sua 
ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disci
plina auxiliar, dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Trabalho, a toxicologia , a ergonomia, etc., com vistas a pre
servação da integridade física e mental da pessoa que traba
lha, junto à medicina do trabalho, promovendo, protegendo e 
recuperando a saúde. 

Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na área de Segurança do Trabalho", apenas 
reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negocia
da, pois é o mais fundamental dos direitos e dos bens do ser 
humano, portanto, as condições de segurança e higiene que 
garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qual
quer negociação. 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigilância epidemiológica integrem a rede básica de saú
de, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública, assim considerada pela OMS. 

Somos, pois, pela rejeição da emenda. 

ES22249-0 SANTINHO FURTADO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

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

Pela rejeição. 

ES22250-3 JOÃO MENEZES PFL 
** ******* PARECER **** ***** 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público . 

ES22251-1 JOÃO MENEZES PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame defende a instituição, na competência 
dos Estados, do imposto sobre exploração de minérios e de ma
deiras , inclusive para exportação. Justifica que o imposto é 
compatível com as incidências do IPI e do ICM, sendo que o 
art. 207 , 3o., afasta a possibilidade de bitributação. Adi
ta que o imposto não implicará em aumento da carga tributá
ria, porque no caso dos minérios e das madeiras haveria com
pensação entre o IPI e o imposto proposto. Finaliza regis
trando os benefícios que o imposto produziria para as Unida
des Federativas que produzem minérios e madeiras sem os in
dustrializarem. 

Os argumentos são ponderáveis e o imposto é viável, de
pendendo tão só de decisão política. Na verdade, os maiores 
prejudicados com a ausência do imposto são os Municípios, on-
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O Projeto vem repetindo a tributação dos minérios e ma
deiras no ICMS. 

ES22252-0 JOÃO MENEZES 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 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 . 

ES22253-8 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES22254-6 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

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

A ressalva pretendida no parágrafo único contraria , de 
forma diametralmente oposta , a regra contida no "caput" - o 
que, se no mérito diverge da opção política adotada para o 
modelo educacional brasileiro, na técnica não é menos reco
mendável. 

Pela rejeição. 

ES22255-4 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22256-2 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

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

A proposição, além de conter importante princípio de na
tureza democrática, pode contribuir para o atendimento de um 
dos mais ambicionados obj etivos da educação brasileira a 

.melhoria da qualidade do ensino . 
Pela aprovação . 

------------------------------------------------------------.------------------
ES22257-1 FERES NADER 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES22258-9 FERES NADER 
********* PARECER ********* 

PDT 

já foi 

PDT 

O conteúdo da 
ao substitutivo, observadas 
281. 

Emenda já está i ncorporado 
as restrições contidas no Artigo 

Pela aprovação parcial. 

ES22259-7 FERES NADER PDT 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência, já foi 
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incorporado ao substitutivo . 
Pela aprovação parcial. 

ES22260-1 FERES NADER 
** ******* PARECER ** ** ***** 

PDT 

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

Pela rejeição. 

ES22261-9 NILSON GIBSON PMDB 
*** ****** PARECER ***** **** 

A especificação das "entidades da administração direta e 
indireta" foi mantida em razão de maior clareza. 

"Capacitação" é uma expressão em que o sentido de pro
cesso é mais evidente do que na expressão "competência". Man
teve-se a redação original por considerá-la mais adequada à 
noção do processo que se quer aprimorar. 

Pela rejeição. 

ES22262-7 ZIZA VALADARES PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

O relator optou pela manutenção do texto do substitutivo 
por entendê-lo mais abrangente. 

Pela rejeição. 

ES22263-5 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A pretenção ao salário se constitui num principio univer
salmente instituído, no sentido não somente de garantir um 
dire i to 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 lucros. Tal procedimen
to, além de ser irregular, acarreta sérios transtornos no 
sustento do trabalhador, inclusive em assunto de suas despe
sas, face a incidência de juros de débitos contraídos através 
de empréstimos. 

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

ES22264-3 ZIZA VALADARES PMDB 
** ***** ** PARECER **** ***** 

A Emenda do eminente Constituinte reporta aos 2o. e 
3o. do art. 222, e trata sobre vigência e normas sobre crédi
tos especiais e suplementares, além de excluir os "créditos 
extraordinários". 

O conteúdo da Emenda em confronto com o do Substitutivo 
não não se harm~niza com a sistemática que orienta com o Sis
tema de Planos e Orçamentos, nem coincide com o conjunto dos 
pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta 
Comissão. 

Pela rejeição. 

ES22265-1 ZIZA VALADARES PMDB 
*** *** *** PARECER ******** * 

Pela prejudicialidade, considerando que o artigo foi 
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suprimido no novo subst it utivo do Relator. 

ES22266-0 ZIZA VALADARES 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

Pela rejeição, considerando que o encadeamento dos dis 
positivos relativos ao Sistema Tributári o poderá se comprome
ter. 

ES22267- 8 JOÃO DE DE US ANTUNES PDT 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r, do artigo 263 
do substitutivo do Relator, a expressão •e Saüde Ocupacional" 
argumentando que •o Sistema Nacional ünico de Saüde tem como 
alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde 
Ocupacional é o Traba lhador•. 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conce itos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema ünico de Saüde. 

Por estar consignado no artigo 7o . , ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a 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 ünico não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vários ministérios. 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto, da OIT e OMS, reunido em Genebra , 
no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de 
ações que envolvem a saúde, a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um anglicismo , portanto, mesmo porque a etmologia 
de •saúde" e ocupacional " não é anglo-sax6nica, mas, sim, la
tina. 

O próprio 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 saüde 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 
saüde; 

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 potencia l mente 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 aux i liar, 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 se~ vendida ou negocia
da , pois é o mais fundamental ~o& direitos e dos bens do ser 
humano, portanto, as condições de segurança e higiene que 
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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. 

ES22268-6 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT 
********* PARECER ********* 

Consideramos, que o preceito do inciso XVIII , por 
tratar de matéria de suma importância, como seja a segurança 
higiene do trabalho , deva ser mantido. 

Pela rejeição. 

ES22269-4 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT 
********* 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. 

ES22270-8 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Opinando pela manutenção do texto emendado, não vemos 
como acolher a Emenda. Pela rejeição. 

ES22271-6 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . A idéia central da proprositura já está de
vidamente contemplada no texto do substitutivo. 

ES22272-4 ZIZA VALADARES 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 ativ idades esportivas , 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produzirem ou de que partic ipar em . 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 
E$33794- 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 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES22272-4 

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 

ZIZA VALADARES 

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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PMDB 

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 parágr afo 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 "científ i ca" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Constituição . O Relator, agradecido pelas sugestões, opta, 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o ., harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1, ES23312-2. 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

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

ES22273-2 

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

ZIZA VALADARES 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9. 

ES22274-1 ZIZA VALADARES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

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

Pela rejeição. 

ES22275-9 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende dar maior extensão à regra do Artigo 
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PMDB 

214 , de modo que os Estados participem da arrecadação dos 
impostos criados pela Un i ão com base no artigo 199 , quer já 
exista i mposto estadua l i dên t ico , quer não . 

Sua justificativa é a de que "o Novo Sistema Tributário 
Brasileiro deve ter sempre como objet i vo maior o 
estabelec i mento pleno do federalismo fiscal" . 

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

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

Pela aprovação parcial. 

ES22276-7 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Exceção feita a algums itens específicos da relação em
pregatícia no âmbito das empresas , devem ser assegurados aos 
trabalhadores domes t icas todos os di r eitos comuns aos dema is 
trabalhadores. 

ES22277-5 ZIZA VALADARES PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

A f i scalização das instituições f i nance i ras será tratada 
na Lei Complementar a que se refere o inciso V do art. 217 do 
presente Substitutivo . 

Pela rejeição . 

ES22278- 3 GILSON MACHADO PFL 
** *** **** PARECER ******** * 

Entendemos que os recursos públicos destinados às opera
ções de fomento devem ser transferidos do Banco Central para 
o Tesouro Nacional , cabendo a este órgão estabelecer a forma 
de sua aplicação . 

Pela rejeição. 

ES22279-1 GILSON MACHADO PFL 
********* PARECER ********* 

Aditao pr oponente parágrafo 6o . do art.291, pelo qual os 
meios de comunicação passariam a ter , obrigatoriamente , um 
diretor responsável pela boa-fé e veracidade dos f atos por 
eles vinculados. 
A necessidade de obter concisão do texto constitucional obri 
ga o relator a propor a rejeição da presente emenda . 

ES22280-5 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda inclusa quer suprimir, na competência dos Esta
dos, o imposto sobre propriedade territor i al rural, em harmo
nia com outra emenda em que atribui o tributo aos Municípios. 

Defensável a transferência , ou reversão, aos Municípios , 
do tributo em questão , que já lhes pertenceu de 1962 a 1964 , 
o Projeto vem mantendo o ITR para os Estados, conforme era 
de 1891 a 1961. 

Nova versão do Projeto mantém o I TR na únião . 

ES22281-3 GEOVANI BORGES PFL 
**** *** ** PARECER ** *** *** * 

Pela rejeição. A urgênc i a na implementação do Programa 
Nacional de Reforma Agrária exige que seja definido , com a 
ma ior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela 
Un i ão no caso de desapropriação por interesse social. 

ES22282-1 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ******* ** 

Pela rejeição , considerando que os Governadores e Vice-Go
vernadores ele i tos em 15 de novembro de 1986 devem ter os 
seus direitos assegurados. 

ES22283-0 GEOVANI BORGES PFL 
*** *** *** PARECER ****** ** * 
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Pela rejeição , considerando o alto significado do dis 
positivo. 

ES22284-8 GEOVANI BORGES PFL 
****** *** 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 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. 

ES22285-6 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ***** **** 

A proposta de inelegibilidade por parentesco apresen
tada pelo autor com a inclusão do Pres i dente da Repúb l iCa,es
tá de acordo com o estatuído no Subst i tuto . 

ES22286-4 GEOVANI BORGES PFL 
******** * PARECER ******* ** 

A emenda, ao ampliar a competência tributária do Municí
pio, não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização. Deve ser rejeitada . 

ES22287- 2 GEOVANI BORGES PFL 
**** ** ** * PARECER ** **** *** 

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

Pela rejeição. 

ES22288-1 GEOVANI BORGES PFL 
*** ***** * PARECER ****** *** 

Pela rejeição, uma vez que o artigo anterior (53) es
tabelece os quatro casos em que se dará a intervenção . 

PelB prejudicialidade, considerando que o art . 54 foi 
suprimido no nosso substitutivo do Relator. 

ES22289-9 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ***** ** ** 

Pela rejeição, considerando a transitoriedade do dis
pas it i v o. 

ES22290-2 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER **** ***** 

A supressão proposta pelo autor visa a excluir as enti
dades assistenciais privadas do controle programático do Po
der Público, ainda que tais entidades sejam beneficiárias de 
recursos públicos. Não podemos aceitar tal argumento , pois ao 
contrário se estaria legitimando a gestão de recursos públi
cos segundo critérios exclusivamente privados, o que consti
tuiria inadmissível omissão do Estado . 

ES22291-1 ARNALDO PRIETO PFL 
**** **** * PARECER ******** * 

A inclusa emenda quer acrescentar nas imunidades do ICM 
o montante do imposto sobre produtos industrializados , quando 
a operação configure hipótese de incidência dos dois 
impostos . 

Justifica que restabelece a orientação da Subcomissão de 
Tributos ; que constitui mandamento de elementar justiça 
fiscal e técnica tributária; que tem por objetivo evitar 
conflitos entre a União e os Estados; que na operação 
comercial posterior o ICM incidirá sobre o IPI, que nessa 
etapa se achará incluído no preço de mercadoria como custo. 

Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização 
introduz novo item ao 8o. do art. 209 (e não no item da 
não incidência), estabelecendo que o ICM não compreenderá, em 
sua base de cálculo, o montante do IPI, quando a operação for 
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realizada entre contribuintes com produto destinado a 
industriali zação ou comercialização e, obviamente, configure 
hipótese dos dois impostos . 

Portanto, acolhe em parte a reinvid i cação da emenda . 

ES22292-9 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda objetiva suprimir o inc i so XXIII , do artigo 7o . 
do projeto. 

Nos pa í ses desenvol vidos os trabalhadores participam 
ef et i vament e do resultado do processo produtivo . 

A participação dos trabalhadores nos lucros das empre 
sas , ocorrem normalmente quando os efeitos são positivos , is
to é , quando a produção atinge limites compensatórios . 

Reconhecemos que as vantagens advindas da modern i zação 
tecnológica e de automação são frutos do investimento de ca -

· pital e cujo resu l tado fica cond i cionado ao efic i ente desem -
penho ou produtividade de seus colaboradores. 

Diante desses fatos , nada mais justo , de que os traba -
lhadores participem efet ivamente também dos resultados 
superavitários da empresa, aliás fator decorrente da harmoni
osa relação capital e t r abalho . 

ES22293-7 

Optamos pela forma do texto do Substitutivo. 
Pela reje i ção. 

ARNALDO PRIETO 
********* PARECER ********* 

PFL 

A emenda fica prejudicada, em face da opção do Relator 
por suprimir o d i spositivo que o autor pretendia emendar . · 

ES22294- 5 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

O fato de se reservar à União competência exclusiva para 
ins ti tu i r contribuições sociais não significa que os atuais 
recursos destinados ao SESI , SENAI e SENAC sejam prejudica
dos . 

Pela rejeição . 

ES22295-3 ARNALDO PRIETO PFL 
********* PARECER ********* 

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

A inserção desta expressão no art. 201 visa apenas aper
fe i çoar sua redação , delimitando o campo de atuação da União 
no que concerne à criação das contribuições indicadas no men
c ionado disposit i vo . 

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

Em face do exposto , entendemos deve ser mantida a redação 
dada ao art . 20 1 no Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES22296- 1 JOSÉ ELIAS MOREIRA PTB 
********* PARECER *** ****** 

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

Péla rejeição . 

ES22297-0 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda visa a alterar para dois terços o quor um para 
rejeição de juiz , quando da apuração de antiguidade. 

São louváveis as razões invocadas pelo douto constituin
te , na defesa de sua proposição. Assim , opinamos pela apro
vação. 

ES22298-8 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
*** ****** PARECER ***** **** 
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ES22299-6 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a disciplinar a promoção por merecimento 
dos juizes estaduais, e, posta como está, em muito contribui 
para o aproveitamento do texto do Substi t utivo. 

Pela aprovação. 

ES22300-3 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22301-1 SIQUEIRA CAMPOS 
********* PARECER ********* 

A disposição contida na Emenda conflita com 
mento predominante na Comissão de Sistematização. 
la rejeição. 

ES22302-0 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

PDC 

o entendi
Assim, pe-

PMDB 

Com o objetivo de democratizar o seguro social inclusi
ve promovendo a melhor distribuuição de seus recursos, o pro
jeto consagra os princípios da seletividade e distributivida
de das prestações previdênciárias. A emenda, que intenta es
tabelecer correspondência absoluta entre o salário do traba
lhador e os benefícos , inviab ilizaria a adoção dos referidos 
princípios, além de promover ônus excessivos à segur idade , 
principalmente por não considerar, para o cálculo dos benefí
cios, o tempo de trabalho e de contribuição do seegurado. 

Pela rejeição. 

ES22303-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o Substitutivo do Relator 
já assegura o direito 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 aposentadoria já consumadas, não cabe previsão 
constitucional a respeito. 

ES22304-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Com vistas a atender aos interesses ·nacionais, imprescin
dível se torna explicitar no texto constitucional dispositivo 
referente à caracterização de empresas nacionais, para que se 
possa assegurar-lhes adequada e necessária diferenciação, pa
ra efeito do exercício de preferências relativamente às em
presas de capital estrangeiro. Só assim, acredità-se, tornar
-se-á possível o efetivo controle e autonomia nacionais em 
setores econômicos definidos como estratégicos para o desen
volvimento do País. 

Pela rejeição. 

ES22305-4 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

Por conter elementos que se ajustam à orientação da Co-
missão de Sistematização, aprovamos a emenda, na forma do 
Substitutivo. 

ES22306-2 SIQUEIRA CAMPOS ~DC 
********* PARECER ********* 

O dispositivo alvo da Emenda, tal como se encontra no 
Substitutivo, já contém, em nosso entender, mecanismo sufici
entemente eficaz para assegurar ao Poder Judiciário a neces
sária autonomia financeira. 

Pela rejeição . 
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ES22307-1 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

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

Exa t amente por isso , o Subst i tutivo, ao dispor sobre os 
servidores públicos, veda t ais equiparações . 

A adoção da Emenda , assim, ensejaria inegável conflito 
en t re no~mas do Subs t i t utivo , o que não nos parece admiss i vel 
e desejável . 

Ademais, o objet i vo do preceito alvo da alteração pro
posta é precisamente o de estabelecer um teto máximo , não um 
mí nimo r emune r a t ór io . 

Pela rejeição . 

ES22308- 9 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ****** *** 

A Emenda, lastreada em razões incontestáveis, realiza i
negável apr i moramento do preceito que busca alterar. 

Pe l a aprovação. 

ES22309-7 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
** ******* PARECER ***** **** 

Objetiva a Emenda escoimar a redação da allnea "a " do 
parágrafo 10. do art . 150. 

Acolho a propos1çao para o fim de supr imir do text o o 
vocábulo "Federais ", inserido equ i vocadamente após a expres
são "Tribuna i s de Justiça". 

ES22310-1 ANTONIO BR I TTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo 
Substitutivo do Relator (Art. 228, 1o.) de que as Empresas 
Públicas e as Sociedade de Economia Mista e as Fundações Pú
blicas somente serão criadas por Lei Complementar. 

ES22311-9 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pretende o ilustre Constitu i nte com a presente emenda 
diminuir de 5 (cinco) para 3 ( três) anos o prazo para que os 
entes públicos indicados no parágrafo único do ar t. 25 atin
jam o limite previsto para despesas com pessoal . Nos pa r ece 
muito drástica a redução do prazo conforme sugere a emenda, 
podendo causar sérios transtornos à administração pública . 

Pela rejeição. 

ES22312-7 ANTONIO BRITTO PMDB 
******* ** PARECER ** ** ***** 

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

Pela rejeição. 

ES22313-S ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ****** *** 

A Constituição deve limitar-se ao reconhecimento do d i 
re i to ao seguro-desemprego , deixando à legislação ord i nár i a o 
tratamento pormenorizado da questão . 

ES22314-3 ANTONIO BRITTO PMDB 
****** *** PARECER ******** * 

Visa a emenda modificar a redação de dispositivos cons
tantes do art i go 212 do Subs ti tuti vo. 

A redação dos dispositivos é tecnicamente prec i sa com 
relação ao seu alcance, não merecendo a alteração proposta. 

Pela rejeição . 

ES22315- 1 ANTONIO BRITTO PMDB 
**** ***** PARECER ***** **** 

Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o . do art i go. 
212 , que estabelece para a prestação de serviços a consumidor 
final 50% do ICMS ao municlpio produtor. 

Entendemos ser procedente a supressão ante as razões 
constantes da justificação. 
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ES22315-1 ANTÔNIO BRITTO PMDB 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES22316-0 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda seja suprimido o segundo período do pa
rágrafo único do art.195 , que se refere aos princípios da 
personalização dos impostos e da graduação destes segundo a 
capacidade econômica do contribu int e. 

A parte cuja supressão se propõe forma, com a parte ini
cial , uma unidade lógica que traduz coerentemente a impor
tância dos princípios e a necessidade de sua observância para 
se atingir o objetivo maior que é a justiça fiscal . 

Portanto, consideramo-la necessária, uma vez que exprime 
a relevância e dimensão dos objetivos insertos na primeira 
parte do dispositivo . 

Pela rejeição . 

ES22317-8 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão da 
sobre" constante do item III do 
alíneas "a" e "b" desse mesmo item, 
institutos tributários a serem 

expressõao "especialmente 
art. 197, bem como das 
que trata de assuntos e 
tratados em normas 

gerais . 
Vale observar que o substitutivo 

competência à lei complementar para 
normas gerais em matéria tributária, 
maior flexibilidade ao sistema, o que 
texto constitucional mais sintético. 

preocupou-se em dar 
o estabelecimento de 
de forma a permitir 
tornará possível um 

Em fase do exposto , entendemos conveniente manter no 
Substitutivo as supracitadas disposições, manifestando-nos, 
por conseguinte, pela rejeição da Emenda. 

ES22318-6 ANTÔNIO BRITTO 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. 

ES22319-4 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda oferece nova redação ao artigo 206, para deter
minar que a avaliação dos incentivos se faça no primeiro ano 
de cada legislatura, considerando-se revogada a lei que não 
for expressamente convalidada. 

A 1 inha do Substitutivo foi a de não antecipar nenhuma 
das condições que regerão a avaliação: todas elas ficam a de
pender da lei complementar à qual o dispositivo transfere a 
regulamentação da matéria. 

As condições a serem impostas dependem, evidentemente,da 
estruturação do atual sistema de incentivos, assim como dos 
que vierem a ser criados . Portanto, para uniformidade e efi
cácia dos controles a serem instituídos, melhor se nos afigu
ra deixar a decisão para a oportunidade da lei reguladora , a 
qual, por definição, destina-se a completar o texto constitu
ciona 1. 

Pela rejeição . 

ES22320-8 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda, ao lado de outras, quer excluir os pro
dutos semi-elaborados, definíveis em lei complementar, da i
munidade prometida aos produtos industrializados destinados 
ao exterior, no tocante à incidência do ICMS (Art . 209, 
8o . I I, a). 

Justifica que o conceito de produto industrializado é ex
tremamente amplo, tendo sido fonte de abusos e de intermin?
veis demandas judiciais, transferindo-se o assunto à lei com-
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Talvez fosse melhor transferir todas as isenções à lei 
complementar e à lei ordinária de cada Estado tributante. 

Nova versão do Projeto retira da imunidade os produtos 
semi-elaborados. 

Aprovada. 

ES22321-6 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* 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. 

ES22322-4 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* • 

Acrescenta um artigo 8o. às Disposições Transitórias do 
Substitutivo do Relator para estabelecer que "terão priorida
de para tramitação e votação os _projetos de leis complementa
res referentes aos Capítulos dos Direitos e Liberdades funda
mentais , das Garantias Constitucionais e da Ordem Social. 
A matéria parece-nos de natureza regimental. 

Pela rejeição. 

ES22323-2 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, ao alterar o art . 88, dispõe sobre critérios para 
a fixação dos subsídios de Deputados e Senadores, determinan
do que serão estabelecidos ao fi~al de cada legis latura para 
a subsequente e reajustados com base nos mesmos critérios a
dotados para o funcionalismo público fede ral. Veda ainda a 
concessão de qualquer vantagem adicional ou isenção tributá
ria que também não seja concedida aos servidores públicos. 
Prevê final mente a perda do mandato em caso de a4sência in
justificada a mais de um terço dos trabalhos legislativos. 

A matéria já está devidamente tratada no texto constitucio
nal, razão por que somos pela rejeição da emenda. 

ES22324-1 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Suprime a referência a outros contribuintes, no anterior 
item I; repete os textos anteriores dos itens II, III, IV e 
VI, agora sob itens I, II, III e 1V; substitui "concedidos e 
revogados" por "autorizados", no tocante a regular a forma 
como os Estados e o Distrito Federal deliberem sobre 
isenções, incentivos e benefícios fi scais (anterior item VII 
e apresentado sob V); e suprime o item V, que previa "excl uir 
da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, 
serviços e outros produtos além dos mencionados na alínea "a" 
do item II do parágrafo 8o." · 

Jastifica que o item I tornou-se dispensável; que o item 
II recebeu mero aperfeiçoamento; que o item V faria surgir a 
figura da isenção de imposto estadual mediante lei 
complementar, contrariando o item III do art. 204; e que 
alterou o item VII por entender que lei estadual é que deve 
conceder isenções, incentivos e benef,cios fiscais. 

Em nova versão, a Comissão de Sistematização corrigiu o 
item I para "definir seus contribuintes", convalidando pois, 
o preceito; reiterou a letra dos itens II, III, V, VI e VII; 
e introduziu no item IV "para efeito de sua cobrança e 
definição do estabelecimento responsável", para fixar o local 
das operações e das prestações de serviços. 

Portanto, não acolheu as inovações e supressões 
pretendidas. 

ES22325-9 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

A Proposição em exame , 
subsídio, o Substitutivo 
essência . 

Pela aprovação parcial . 

ES22326-7 ANTÔNIO BRITTO 
********* PARECER ********* 

conquanto constituía 
incorpora o princípio 
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valioso 
na sua 

PMDB 

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

Assim, somos pela aprovação parcial da Emenda nos ter
mos do Substitutivo. 

ES22327-5 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propôe a emenda a supressão da expressão "por propos
ta do Primeiro-Ministro", do inciso VI do art. 83 , por enten
der seu autor ser incoerente restringir as decisôes relativas 
à matéria à iniciativa do Primeiro-Ministro , em se tratando d 
e competência privativa do Senado. 

Na forma do Substitutivo, pela rejeição. 

ES22328-3 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
** ******* PARECER *** **** ** 

A Emenda pretende, em síntese , inserir os Territórios 
no mesmo nível que os Estados e o Distrito Federal , para 
efeito de part i cipação na repartição das receitas 
tributárias, pelo que haveria de ser alterada a redação do 
art . 213 e de outros semelhantes, onde coubesse . 

O Relator , à vista doi argumentos expendidos, convenceu
se da justeza e da necessidade de se preservar essa tradicio
nal equiparação no Fundo de Participação dos Estados , do Dis
trito Federal e dos Territórios. 

Pela aprovação parcial. 

ES22329-1 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ** ****** * 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
excluir da redação determinada pelo item III do art. 222 as 
operaçôes de crédito por antecipação de receitas. Consideran
do que tais operaçôes estão reguladas no item I do 6o. do 
art. 220; que , na prática, não existe necessidade dessas ope
rações em volume a suplantar as despesas de capital acresci
do dos encargos da dívida pública; e que a redação em refe
rência é salutar instrumento para o saneamento das finanças 
pública, somos pela rejeição da emenda . 

ES22330-5 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
** ******* PARECER ***** *** * 

Quer a emenda sob exame que no ICMS seja explicitada 
sua incidência "inclusive energia elétrica". Justifica 
não constituí serviço enquanto que a classificação como 
cadoria não é ponto insuscetível de discussôes. 

na 
que 

me r-

Se a energia elétrica não puder ser objeto de prestação 
de serviço nem for mercadoria, seria uma introdução incompa
tível explicitá-la na incidência do ICMS. De qualquer forma, 
não cabe a uma Constituição nem mesmo a uma lei ordinária de
finir mercadoria ou serviço. O Projeto de Constituição pre
tende assegurar imunidade à energia elétrica quanto ao ICMS 
(art. 209, 8o., II, b). De fato, sendo coisa objeto de com
pra e venda, é uma mercadoria. 

ES22331-3 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
** ******* PARECER ******* ** 

De fato, não cabe no texto a discriminação das formas de 
incentivos ao cooperativismo e outros formas de associativis
mo , sobretudo dos privilégios fiscais que tanto afetam as fi
nanças dos Estados . 

Pela aprovação parcial. 
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Cuida-se de alterar a redação do parágrafo 36 do artigo 
6o .. No Projeto do Relat or optou-se por redação mais concisa , 
que permite sejam alcançados os objeti vos visados pelo Autor. 

Pela rejeição. 

ES22333-0 ARNALDO MARTINS 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte. 

PMDB . 

Há que considerar-se a situação dos membros do Ministé
rio Público que tenham exercido ativ i dades eletivas . 

Merecem ter ressa l vados os seus direitos adqui ridos . 
Pela aprovação parcial, nos termos que ao relator parecer 

em apropriados . 

ES22334-8 ARNALDO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o novo substitu
tivo do relator suprimir o disposit ivo. 

ES22335-6 ARNALDO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22336-4 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. 

ES22337-2 ARNALDO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A questão já se acha definida no projeto. 

ES22338-1 ARNALDO MARTINS 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. 

ES22339-9 ARNALDO MARTINS PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Com a presente Emenda, propõe o nobre Constituinte 
Arnaldo Martins. através de alterações no art . 74, elevar a 
idade mínima para Deputado Federal de 18 para 21 anos , bem 
como estabelecer b número de qutro Deputados para os Ter ritó
rios com mais de 200 mil habitantes. 

Entendemos que a redação dada ao citado dispositivo no 
Substitut i vo é a que me lhor se coaduna com a realidade brasi
leira. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES22340-2 ARNALDO MARTINS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em questão sugere alteração redacional no art. 
1o. do Título das d i sposições Transitórias. 

A proposição, em síntese, busca minizar os efeitos e a 
abrangência da anistia. _ 

Pela rejeição. 

ES22341-1 PRISCO VIANA 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. 
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ES22342-9 DENISAR ARNEIRO 
********* PARECER *** ** **** 
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PMDB 

PMDB 

Embora o Projeto não mencione quem caberá prestar ess e 
tipo de assistência, nenhum impedimento ocorre que as em
presas privadas e órgãos públicos assumam,como dever, a pres
tação desse benefício, pelo que consideramos re j eitada a pre
sente Emenda . 

ES22343-7 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda merece aprovação, sob outra forma, no Substi
tutivo . 

Convém ficar expresso que podem também instituir a con
tribuição s i ndical, a categoria econômica e outras , objeti
vando o custeio das atividades do respectivo sistema confede
rativo. 

Somos pela aprovação , nos t ermos do Substitutivo. 

ES22344-5 DENISAR ARNEIRO 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 . Ver i fica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos , é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 
são muitas e não podem 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. Ass i m, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bi-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as at i vidades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sen t ido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

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

ES22345-3 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ** ******* 

O detalhamento das características e limitações do 
pedágio não constitui matéria constitucional . Essa tarefa 
deverá caber à lei complementar , nos termos do art . 197, 
i tens II e III , al í nea "a" , do Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES22346-1 DENISAR ARNEIRO PMDB 
****** *** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22347-0 DENISAR ARNEIRO PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A vedação constitucional ao estabelecimento de barreiras 
fiscais ao longo de vias de transporte criaria um empecilho 
excess i vamente rígido ao trabalho de fiscalização de 
tributos , de combate ao contrabando e descaminho e ao tráfico 
de drogas. Se hoje , sem tal restrição, o trabalho do Fisco se 
mostra altamente defic iente, nessas áreas, a referida vedação 
agravaria , muito mais a i nda, o problema. 

Pela rejeição. 

ES22348- 8 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER *** ****** 
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A emenda proposta aprimora a r edação do texto constitu
c ional . 

Pela aprovação parcial. 

ES22349 - 6 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

A alteração fundamental proposta pela emenda é a rein
trodução do princípio da unicidade sindical , o que rejeita-
mos. 

A nosso ver, tal princípio não se coaduna com o estado 
de plena l i berdade de associação sindical que desejamos . 
Cada categoria deve ser a única a decidir se necess ita de um 
ou mais sindicatos a representá-la. As partes que coincidem 
com o Substitutivo ficam prejudicadas pela adoção da unicida
de sindical , na Emenda. 

Pe la rejeição. 

ES22350-0 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22351 - 8 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22352 - 6 ERALDO TINOCO PFL 
** ***** ** PARECER ****** *** 

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

Pela rejeição. 

ES22353-4 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ***** **** 

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

Pela rejeição . 

ES22354-2 ERALDO TINOCO PFL 
*** *** ** * PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22355-1 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovaçao parcial . O Novo Substitutivo do Relator 
suprimiu apenas um dos parágrafos, transformando o remanes
cente em parágrafo único. 

ES22356-9 ERALDO TINOCO PFL 
****** *** PARECER ** *** **** 

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

Pela rejeição. 

ES22357-7 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação. 

ES22358-5 ERALDO TINOCO PFL 
***** **** PARECER ** ******* 

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

Pela rejeição. 
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PF L 

PFL 
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A redação do Substitutivo parece peremptór i a no sent ido de 
que soment e com o mínimo de cinco anos de exercício no cargo 
é que se dá a aposentadoria com vencimentos in t egra i s . 

Pela rejeição . 

ES22360-7 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que a aprovação da escolha dos t i tulares 
dos cargos de magistrados, nos casos determinaqos pe l a Cons
t i tuição , do Presidente e dos Diretores do Banco Central, do 
Procurador-Geral da República e dos membros do Conselho Mone
tário Nacional, bem como de sua exoneração sejam feitas pel o 
Congresso nacional e não apenas pelo Senado . 

Entendemos que a forma proposta no Substitutivo é a que 
melhor convém para o caso brasileiro. 

Pela rejeição. 

ES22361-5 ERALDO TINOCO 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 ES32B71-9, é de ser 
considerada parcialmente aprovada, já que a idéia da 
proposição estará contida na nova redação dada àquele 
dispositivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES22362-3 ERALDO TINOCO PFL 
***** ** ** PARECER ********* 

A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 
52 Constituintes , querem impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 1o . do art. 209 do Pro
jeto de Constituição . 

Em seu conjunto, as 39 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 
Proj eto 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 
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poder aquisitivo; que a Constituição Ja 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 frag i lidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional , enquanto que os Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afuguen
tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional ,de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre
sas; que, portanto, as regiões periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte~ que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda , cobrável 

_pelos Estados , restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo i mposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União , terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda-
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des para todos os setores, o anúncio de ad i cional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
dis t úr bios 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 i mposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que j á 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 adtcional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índ i ces, de forma a incent i var 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 pe los Estados, reside na poten
cialidade de aumento de sua receita t r ibutária , a baixo cus
to, já que se apoiará nos lançamentos e na cobrança feitos 
pelo Governo Federal. 

A Comissão de Sistematização está limitando as incidên
cias aos lucros e aos ganhos e rend i mentos de capital. 

ES22363-1 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER **** ***** 

Somos pela supressão do Parágrafo único do art. 232, ten
do em vista que o caput do artigo já estabelece que lei ordi
nária deverá regular as condições específicas para o aprovei
tamento dos potenciais de energia hidráulica e dos recursos e 
jazidas minerais em faixa de fronteira e em terras indígen
nas . Por essa razão torna-se dispensável a manutenção do Pa
rágrafo único , pelo que somos pela aprovação do item a da e
menda. 

No que se refere ao i t em b, estamos de acordo com supres
são sugerida, desde que seja acrescentada a cláusula "ouvidas 
as comunidades afetadas" , tal como consta do texto do Segundo 
Subst i tutivo. No nosso entendimento, essa adição e necessá
ria , com vistos a garantir as condições particulares em que 
se deve dar a exploração de bens minerais em terras indíge
nas, visando a assegurar a preservação ética e cultural dos 
índios . Desta forma, somos pela rejeição à proposição do item 
b). 

Assim , somos pela aprovação parcial. 

ES22364-0 ERALDO TINOCO PFL 
** ******* PARECER ********* 

O conce i to de "propriedade função", ou seja, do Estado 
administrar os recursos natura i s da NaÇão para o desenvolvi
mento sócio-econômico do pa í s, não impede que o poder de con
cessão possa ser del egado aos Estados. 

Pela rejeição . 

ES22365-8 ERALDO TINOCO PFL 
** ***** ** PARECER ********* 

O Estado engloba a União, os Estados Membros da Federa
ção e os Municípios. 

Pela rejeição . 

ES22366-6 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER *** *** *** 

Os Contribuintes e associados dos s i ndicatos 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 const i tuem custo dedutível do seu lucro operacio -
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nal, enquanto que as que são pagas pelos empregados, que au -
ferem , na sua maioria, rendimentos que se situam abaixo do 
limite de isenção do Imposto de Renda, oneram diretamente 
seus parcos rendimentos . É justo, portanto , que se dê trata -
menta tr i butário diverso às duas categorias de sindicatos . 

Pela rejeição. 

ES22367-4 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES22368 - 2 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ***** **** 

2 Propõe a Emenda a proibição de utilização de recursos 
públicos pelas entidades privadas de ensino com fins lucrati
vos . 

A medida vem ao encontro do espírito do Substitutivo que 
restringiu as subvenções às escolas confessionais, filantró
picas e comunitárias. 

Pela aprovação. 

ES22369-1 ERALDO TINOCO 
** ***** ** PARECER ** **** *** 

Pela aprovação. 

PFL 

Os casos de acumulação de cargos estão perfilhados no 
art . 64 do Substitutivo. 

ES22370-4 ERALDO TINOCO PFL 
** ******* 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. 

ES22371-2 ERALDO TINOCO PFL 
******** * PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte manda incluir ao 
artigo 220, e visa estabelecer -normas sobre os orçamentos da 
União , dos Estados, Territórios, do Distrito Federal e 
Municípios. 

Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da 
emenda. Contudo entendemos que tais normas se enquadram na 
técnica orçamentária, e deverão ser regulamentados em Lei 
Complementar. 

Pela Rejeição. 

ES22372-1 ERALDO TINOCO PFL 
** ** *** ** PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se suprima o 3o . do Art. 262 do 
Substitutivo, sob o fundamento de que o instituto já foi 
contemplado em outro dispositivo. 

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

Pela aprovação. 

ES22373- 9 ERALDO TINOCO PFL 
** ***** ** PARECER ******** * 

A emenda foi rejeitada porque optou-se por suprimir todo 
o artigo 233. O princípio maior de que o aproveitamento dos 
recur~os 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-
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ES22374-7 DARCY POZZA 
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Acolhemos a Emenda que estará atendida na forma do Subs -
titutivo . 

ES22375-5 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

A nosso ver a complementação, o subsídio , mesmo o paga
mento integral dos gastos em transporte do trabalhador não 
constitui matér i a constitucional . Sua necessidade é restrita, 
temporal . Há regiões e ramos de produção em que é indispensá
vel, noutras, não se cogita de sua implementação. Por outro 
lado a elevação sign i ficativa, do salário real dos trabalha
dores tornará ociosa a discussão da matéria . 

Por essas razões optamos por deixar sua regulamentação 
ao âmb i to da legislação ordinária e da negociação coletiva. 

ES22376-3 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a desnecessidade do acréscimo 
pretendido pelo autor da emenda, já prevista genericamente no 
d i spositivo . 

ES22377-1 DARCY POZZA p~ 

********* PARECER ********* 
A Emenda não se ajusta aos parâmetros por nós traçados 

para o exercício do direito de greve , cuja justificação en
contra-se no parecer à Emenda ES22141-8. 

Pela rejeição. 

ES22378-0 DARCY POZZA 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 dire i tos 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 ser 
resolvida administrativamente. 

ES22379-8 DARCY POZZA 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 
alter ada para "sobre o transporte urbano e metropolitano de 
passageiros" (art. 209 , 8o ., II , c) . 

Justifica que a isenção visa a benef i ciar os usuários dos 
transportes urbanos e por isso não tem sentido a restrição de 
que só seriam beneficiadas as regiões metropol i tanas 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 Sistemat ização optou por acolher 
emendas supressivas, porquanto a não-incidência conf i gurar i a 
privilégio às empresas de transporte e até ao transporte eli
tista. 

E$22380- 1 DARCY POZZA PDS 
********* PARECER ***** *~* * 

A lat .itude dos elementos que compõem o universo das ati-
vidades relatas a petróleo, hidrocarbonetos fluidos , gases 
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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 atividades. 

Pela rejeição. 

ES22381-0 STÉLIO DIAS 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 proi
bí-la , mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

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

ES22382-8 STÉLIO DIAS FFL 
********* PARECER ********* 

O dispositivo citado trata de matéria fundamental dentro 
do capítulo de CT. O conceito estabelecido para emrpesa na
cion~l é complementado com os conceitos no artigo que o pro
ponente pretende suprimir . No parágrafo único do artigo em 
exame foram suprimidas as expressões "transferir" e "variar", 
para melhor adequação à realidade. 

Pela rejeição. 

ES22383-6 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende suprir conceito fundamental que é a 
empresa nacional. 

Este conceito está descrito no título da Ordem Econômica 
e complementado no capítulo de CT . 

Pela rejeição. 

ES22384-4 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil. 

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

Por isso, optamos pela eliminação da vedação, remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação , onde a matéria po-
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PMDB 

derá ser normatizada com mais propriedade , em seus mais va
r i ados aspectos. 

ES22385- 2 STÉLIO DIAS PF L 
********* PARECER ********* 

Pe l a rejeição, de acordo com entendimento predominan t e 
na Comissão de Sistematização. 

ES2 2386-1 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

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

ES22387-9 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O único constitui explic i tação do princípio expresso 
no caput do art i go . Define o poder de compra do Estado , a 
concessão de incent i vos e a autor i zação para atuação no mer
cado interno como instrumentos para a orientação do mercado 
no sentido de maior capacitação tecnológica. 

A preferência por bens produzidos por empresas nacionais 
não implica em exclusão das demais e é matéria de legislação 
ordinária. 

Pela rejeição. 

ES22388-7 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

Busca-se com a emenda alterar a redação do parágrafo 28 
do artigo 6o .. A supressão da hipótese de prisão civil por en 
riquecimento ilícito deve ser acolh i da, já que da hipót ese 
cuida a legislação ordinária . 

Pela aprovação . 

ES22389-5 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda visa alterar a redação do parágrafo único do 
art . 195. 

O princípio da personalização dos i mpostos complementao 
da capac i dade econôm i ca do contribuinte, no qual se acha im
plícito que os impostos dele deverão ser exigidos de forma a 
não prejud icá- lo no exercício de suas atividades . 

A limitação do poder de tributar consignada no item IV 
do art . 202 reforça a importância e validade de tais princí
pios. 

Conside r amos, portanto , desnecessárias as modificações 
propostas na Emenda, razão por que nos manifestamos ela sua 
rejeição. 

ES22390-9 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
***** **** PARECER ** ******* 

A emeda do nobre Constituinte altera o art . 224, estabe
lecendo limites das despesas com pessoal . 

Compartilhamos da preocupação do eminente autor da emen
da . Contudo entendemos que a ma t éria deva ser disçiplinada em 
legislação complementar , conforme texto do Substitutivo e a 
opinião da maioria dos Membros desta Comissão. 

Pela rejeição. 

ES22391 - 7 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte entende que o 10 . do art . 175 é 
repetido no art. 156. 

Propõe a supressão do primeiro. No Substitutivo atual essa 
repetição não existe. 

Pela rejeição . 

ES22392-5 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

No inciso VII do art. 7o. do Substitutivo , ao adotarmos 
a expressão "décimo terceiro salário, com base na remuneração 
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integral de dezembro de cada ano", nada mais é que a consa
gração da lei que a institu i u . 

ES2 2393-3 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Pela re j e i ção, por es t ar em desacordo com o novo subs ti tu
tivo do Relator. 

ES22394-1 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Em que pese a op i ni ão do douto Const i tuint e, op i no pela 
rejeição da Em8nda, por entendê-la conflitante com o entend i 
mento da Comissão de Sistemat i zação . 

ES22395-0 NELSON CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou or i entação que não 
pode conviver com os princíp ios seguidos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES22396-8 NELSON CARNEIRO PMDB 
******** * PARECER ********* 

A matér i a se insere no âmbito da legislação ordinária nos 
termos do 10 . do art. 6. do Substituvo. 

ES22397-6 ITAMAR FRANCO PL 
**** *** ** PARECER ********* 

Entendemos que a matéria já se encontra suficientemente 
atendida pelo Substitu t ivo, especialmente quanto ao que 
decorre do art. 234 combinado com o art. 295 . 

Concluímos , pela prejudicialidade da Emenda. 

ES22398- 4 ITAMAR FRANCO PL 
****** *** PARECER ********* 

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

ES22399-2 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER **** **** * 

Propõe o nobre Constituinte Itamar Franco nova redação 
para o inciso XV do artigo 77, que trata da competênc i a do 
Congresso Nacional para examinar as concessões e renovação de 
concessões de em i ssoras de rádio e televisão , estabelecendo 
que essas somente poderão ser outorgadas a pessoas físicas, 
vedada mais de uma concessão a uma mesma pessoa . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES22400-0 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER **** ***** 

O Substitutivo do Relator não estipula l i mite de idade 
para o ingresso no Serv iço Público . Quanto à práti ca também 
no setor privado não nos parece aconselhável . 
Somos, po i s , pela aprovação parcial da Emenda . 

ES22401-8 ITAMAR FRANCO PL 
*** ****** PARECER ********* 

A emenda proposta , apesar do mé r i to contido , não aprimo
ra o texto constitucional . 

Pela rejeição. 

ES22402-6 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ** *** **** 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art . 6o. 
do Substitut i vo , que assegura ao proprietário de imovel rural 
o direito de obter do Podder Públ i co declaração , renovável 
periodicamente, de que o bem cumpre função social . 

Entendemos que a emenda deve ser acatada , uma vez que a 
manutenção do dispositivo no texto constitucional acarretará 
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a criação de novas instâncias burocráticas , estimulando varia
das formas de corrupção e obs t aculizando a impiementação da 
r ef orma agrár i a no País. 

Pe la aprovação . 

ES2 2403-4 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Const ituinte, nos -levou a concluir que a alteração 
proposta contribu i para o aperfeiçoamento do Projeto , tornan 
do- o ma i s complet o, preciso e consisten t e. 

Assim, somos pela aprovação da Emenda, conf orme r edação 
do Substitutivo . 

ES22404-2 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o. do artigo . 
212 , que es t abelece para a prestação de serviços a consum i dor 
final 50% do I CMS ao munic í pio produtor. _ 

Entendemos ser procedente a supressão ante as razões 
constantes da justificação. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES22405-1 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do 4o . do artigo 279, tra
tando-se de matéria redundante e objeto da leg i slação infra
constitucional . 

Aprovada nos termos do Substitutivo. 

ES22406-9 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT 
********* PARECER ********* 

A ampliação da imun idade que o ilustre Autor da 
Emenda pretende introduzir no art. 203, item II, alínea "b" , 
na realidade, não passa de um deslocamento de parte das 
entidades já previstas na alínea "c" do mesmo item para a 
alínea "b" . 

Pela prej udic i alidade . 

ES22407-7 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

A emenda em exame propõe nova redação ao 11 do art . 6o . 
do Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

O tratamento dado à matéria no Projeto é o que melhor 
atend~ às muitas sugestões oferecidas pelos senhores Consti
tuintes . 

Pela rejeição . 

ES22408-S JOVANNI MASINI PMDB 
***** **** PARECER ******* ** 

A Emenda dá nova redação ao parágrafo 14 do artigo 6o. 
do Substitutivo do Relator , que trata da publicidade dos atos 
processua i s. -

A nova redação dada pelo Substitutivo é mais prec i sa . 
Pela rejeição. 

ES22409-3 JOVANNI MASINI PMDB 
*** ***** * PARECER ** ** ***** 

O elevado pe rcentual da rece i ta dest i nado à educação re
vela ser es t a uma das me t as prior it árias do Estado sob a 
égide da nova Const i tuição . A gravidade do desatendimento ou 
descaso com esta questão fundamental , torna justificável a 
manutenção do dispositivo impugnado. 

Pela rejeição. 

ES22410-7 JOVANNI MASIN I PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta apresentada , de modificação do d i spositivo , 
não aprimora o texto constitucional . 

Pela r e jeição. 
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O aditamento ao art. 247 propos t o nesta Emenda é matéria 
passível de legislação ordinár i a. 

Assim , somos pela rejeição da Emenda. 

E$22412-3 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art. 245 do Substitutivo . 
A propos t a não aperfeiçoa o texto do Projeto. 
Pela rejeição . 

ES22413-1 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indeniza
ção, o modo de emissão dos títulos, ou s ua uti lização no caso 
de Reforma Agrária , no que não contribuem para a melhora do 
Projeto. São elas: ES33163-9, ES23697-1 , ES27216-1, E$31194-8, 
ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9, ES224 13-1, ES28989-6, 
ES27299-8 , ES22018-7, ES22075-6, E$31230-8, E$31424-6, 
E$34942-2, E$23102-2, ES23426-9, E$34781 - 1, ES23300-9, 
ES29705-8 , e ES22182-5. 

Pela rejeição. 

ES22414- 0 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ******* ** 

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

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

Pela rejeição. 

E$22415- 8 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora louvemos a distinção com que o autor revela a 
fonte de i nspiração da sua emenda, a redação do artigo em 
questão nos parece suficiente, de vez que admite o investi
mento de capital estrange i ro com base no interesse nacional . 

Por via de consequência , o interesse nacional garante 
aos investidores d i reitos e interesses legítimos. 

Pela rejeição. 

ES22416-6 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer submeter ao disposto em l ei com
plementar federal o cumprimento da regra proposta no Projet o 
de Constituição, de que as alíquotas do Imposto Territorial 
Rural sejam fixadas de forma a desestimular a formação de la
tifúndios ou de propriedades improdutivas ( 2o . do art. 
209) . 

ES22417-4 

O assunto compete à lei comum do ante tributante . 
Pela re j eição. 

JOVANNI MASINI 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art.32 a 
competência proposta. 

ES22418-2 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressõa do ar:. 240 do texto constitucional nos pa
rece inadequada e inoportuna, dada a amplitude do dispositivo 
na ordenaçao da Política de Transportes do Pa ~ s. 

Pela rejeição . 

ES22419-1 
********* PARECER 

A emenda 
Constituição. 

JOVANNI MASINI PMDB 
********* 
não traz contribuição relevante ao Projeto de 
A criação de um fundo de transportes coletivos 
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urbanos é matéria que deve ser tratada em legislação ordiná-
ria . 

Pela rejeição . 

ES22420-4 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

Aprovada parcialmente nos termos do 2o . Substitutivo. 

ES22421-2 JOVANNI MASINI 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. 

ES22422-1 JOVANNI MASINI 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 legitimamente representadas pelos Prefeitos e pe
las Mesas das Câmaras Municipais- inviabiliza , por si só, a 
pretensão. 

Pela rejeição . 

ES22423-9 JOVANNI MASINI PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Visa à supressão do parágrafo un1co do art . 22 do Substi
tutivo do Relator com a qual não concordamos. 

Pela rejeição. 

ES22424-7 JCVANNI MASINI 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. 

ES22425-5 JOVANNI MASINI PMDB 
********* 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 munic i pais e estaduais, assim como de 
reduzir o "deficit" público. 

Pela rejeição. 

ES22426-3 JOVANNI MASINI' PMDB 
**** *** ** PARECER **** ***** 

Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade , 
nela se reconhece por igual as características ideais da for
mulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse so
cialmente válido . Tais qualidades resultam em que a Emenda 
com certeza incorpora ao segundo Substitutivo significativa 
contribuição . Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES22427-1 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Consoante já assinalamos em parec.er 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. 

ES22428-0 JOVANNI MASINI PMDB 
** *** **** PARECER ******* ** 
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Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relatar ia , 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 persegui das 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
própri os que contemp l am os interesses social, econômico e po
lítico , a serem inscritos na nova Car t a . Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo. 

ES22429- 8 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer incluir um parágrafo no artigo 
209 , r eferente à competência tr i butária dos Estados , 
estabelecendo que a base de cálculo do ICM: compreendao 
montante pago pelo adqu irente, excluídas as despesas ou os 
encargos f inanceiros decorrentes de ve ndas a crédito ou a 
prazo a consumidor final; e que não compreende o mon t ante do 
IPI , quando a operação configure h i pótese de incidênci a dos 
dois impostos. 

Justifica que pretende reincorporar ao texto disposição 
aprovada pela Subcomissão de Tributos; e que é impresc indível 
a não cumulatividade do IPI na incidência do ICM. 

Nova versão do Projeto não restaura referência a 
despesas financeiras , que uns defendem sejam incluídas na 
base do ICM e outros defendem o contrár io, mas que não tem 
significado constituc ional. 

No tocante à não incidênc i a do ICM sobre o IPI, nova 
versão estabelece que o ICM não compreenderá, em sua base de 
cálculo , o IPI, quando a operação for realizada entre 
contribuintes e o produt o é destinado à industria lização ou 
comercialização . Acolhe, pois, em parte, a pretensão da 
emenda . 

Pe l a aprovação parcial. 

ES22430-1 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Emendas de 28 Constituintes querem evitar na competência 
do Senado estabelecer alíquotas do ICMS nas ope
rações internas, inclusive quanto à energ i a e l étrica, 
aos minerais, ao petróleo e aos combust íveis líquidos e gaso
sos der i vados do pet r ó l eo. Nesse sentido, reivindicam a su
pressão do item II do 5. do Art . 209 do Projet5o de Consti
tuição. 

Jus t ificam os autores das Emendas que a fixação , pelo 
Senado, de alíquotas de impostos estaduais, notadamente em 
operações dentro dos limi tes dos Estados, afronta o pr i ncípio 
federativo, norteador da Assembl éi a Const ituinte; que o dis
positivo entra em choque com o espírito que preside à edifi
cação do novo sistema t r ibutário, qual seja o de fortalecer 
os Estados e sua autonomia; que no regime federativo deve ser 
preservada a autonomia dos Estados , sendo admissíve l a inter
ferência do Senado apenas no tocante ao ICM sobre minerais ; 
que não se justifica resolução do Senado sobre alíquotas in
ternas de impostos estaduais; e que cabe aos Etados leg isla
rem sobre as ope rações do ICMS . 

Sob o apecto do Sistema Federat i vo , afiguram- se proce-
dentes as arguições dos autores das Emendas. De r esto, a 
autonomia dos Estados tende a encontrar razoável equil íbrio 
na administração dos impostos que l hes cabem. 

Nova versão mantém só os minerais. 

ES22431 -0 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

As t rês emendas inclusas querem que seja supr imido 
o ITEM V do 9o. do art . 209, o qual confere à lei 
complementar "excluir da incidência do imposto (ICM), nas 
exportações para o exterior, serviços e outros produtos além 
dos mencionados na alínea "a" do item li do parágrafo 8o. ". 

Justificam que a União já exclui ta l incidência no caso 
dos industrializados, mas reconhecendo o preju ízo para os 
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Estados estabelece formas de pretensa compensação e que agora 
quer ter possibilidade de fazer o mesmo indiscriminadamente , 
sem oferecer contrapartida; que seria excessivo deixar aberta 
nova possibilidade nesse campo , o que significaria ferir a 
autonomia estadual, macular o ideal federativo e resistir à 
descentralização; e que os eventuais sucessos da balança 
comercial não podem ser conquistados às custas do 
combalimento dos recursos estaduais; que a retirada do item 
evita a possibilidade de ressurgir a isenção de imposto 
estadual med i ante lei complementar , contrariando o disposto 
no art. 204, item III , que veda à União conceder isenções de 
tributos alheios à sua competência . 

São ponderáveis os argumentos expostos. Examinando-os , a 
Comissão de Sistematização decidiu manter a letra anterior. 

Pela rejeição. 

ES22432-8 JOVANNI MASINI PMDB 
***** *** * PARECER **** **** * 

A emenda sob exame, ao lado de outras , somando 70 Consti
tuintes, pretendem suprimir a allnea "b" do item II do 8 . 
do artigo 209 do Projeto de Constituição , o qual confere imu
nidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços 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 elétrica, 
especialmente Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; 
que a não-incidência consagra a incidência no ponto do consu
mo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará 
o absurdo de beneficiar os estados consumidores de energia,em 
detrimento dos estados produtores; que no caso da energia 
produzida 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 naturais 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 constitui casuismo injustificá
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 potenciais de energia elétrica, pois deixarão 
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 mil i ta em favor do restabelecimento 
da competência estadual; que a técnica de tributação sobre o 
valor acrescido evitará o efe i to cumulativo da carga fiscal, 
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
~odelação do ICM; que privilegiando 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 
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importar produtos indust rializados , importará também o impos
to que não lhe está sendo permitido cobrar; que não se conse
gue ent ender o critério utilizado par a estabelecer d i scrimi
nação par a os demais energéticos como o carvão e o á l cool ;que 
não se pode levar a sér io o argumento de que em Itaipu , Tucu
ruí e Xingu as usinas f or am construídas com recursos da União 
e por isso os Estados não deveriam ser compensados, devendo 
ser levado em conta que as terras foram alagadas e tornadas 
i mprodut i vas, famílias foram deslocadas aumentando as t ensões 
sociais e gerando desocupação a trabalhadores; que São Paulo, 
o grande beneficiário , manteria o cresc i mento de sua i ndús
tria às custas da desagregação dos lar es e do desespero de a
gricultores agora sem terra; que Estados com potencia l a ser 
explorado na área de energia elétrica passarão a di r ecionar 
os recursos de investimentos para outras ; que poderão v i r a 
ser gr andemente prejudic~dos os Estados e Municíp ios nos 
quais seja descoberto pet róleo, pois continuarão pobres ; que 
o dispositivo não é ma i s que um casu í smo contra Estados pro
dutores de energia elét r ica, petróleo e combustíve i s dele de
rivados; que a imunidade fiscal cria desigualdades entre os 
Estados federados; que o dispositivo fere o princípio f edera
tivo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do im
posto que lhes compete ; que os Estados produtores de i nsumos 
energéticos serão forçados a abrir mão de receita tributária 
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 Impost o único sobre combus
tíveis e Lubrificantes distribuída aos Estados produtores; 
que a matéria deve ser tratada pela leg i slação ordinár i a,pois 
sua inserção na Const i tuição fe r e 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 natura i s 
existentes em seus territórios, que ficam com terras i nutili
zadas para agricultura, aumento de po l uição e outras agres
sões à natureza; que o Projeto privilegia os Estados de des
tino dos produtos energét icos, 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 cofres estaduais os tributos ressarcidores de 
ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde se ins
talam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras. 

Nova versão do Projeto de Constituição está repet i ndo a 
imunidade e, pois, recusando acolhida à pretensão desta 
eme nda. 

ES22433-6 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ****** *** 

A Emenda propõe a supressão do Art. 235 e sugere mod i ficações 
no texto do Art. 236 . 
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES22434- 4 JOVANNI MASINI PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Emenda ao art. 46 do art. 6o., para dar-lhe maior âmbito. 
A proposta já se encontra consignada no Substitutivo , 

cuja a redação deve prevalecer. 
Pela rejeição. 

ES22435-2 JOVANNI MASINI 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

Enquanto não vierem as leis complementares, é mi ster que 
algumas normas não deixem sem solução, ainda que provisória, 
determinados problemas . 

Pela rejeição. 

ES22436-1 JOVANNI MASINI PMDB 
*** ****** PARECER ******** * 
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A Emenda sob exame, ao lado de outras, pretende alterar a 
redação do item I do 8o . do Art. 209 , no sentido de excluir 
da incidência do ICMS, nas importações do exterior, os bens 
destinados ao ativo fixo, assim como os serviços prestados no 
exter ior e destinados a estabelecimento no país. 

Nova versão do Projeto , embora modifique a redação do dis
positivo , não contempla a pretensão da emenda . 

Pela r ej eição . 

ES22437-9 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda ref ormular o atigo 200, referente a 
empréstimo compulsório , para lim i tar sua instituição aos ca
sos em que não haja outro meio de atender a calamidade públi
ca, estender-lhes mais algumas garantias inerentes aos tri -
butos , exigir quorum qualificado para sua aprovação pelo Le
gislativo , restringir sua aplicação ao combate da calamida
de que o motivou e, finalmente, assegurar sua devolução em 
dinheiro corrigido, no prazo certo . 

Os recursos obt i dos com o empréstimo compulsório es
tão , pelo texto constitucional , vinculados ao atendimento 
das despesas motivadas pela calamidade, pois é esta que jus
tifica sua exigência . 

Quanto à necessidade de quorum qualificado, achamos a 
sugestão razoável, tendo em v ista que a med i da foi adotada 
para situação semelhante (a competência residual para decre
tação de impostos). 

Por outro lado, a exigência de que o fato gerador do 
empréstimo compulsório coincida com o fato gerador dos im
postos previstos no texto constitucional já implica sua 
sujeição aos princípios que regulam esses mesmos impostos , 
não havendo razão para remissões adicionais . 

Em relação a outros pontos focalizados na justificação 
da Emenda, não constituem matéria constitucional, devendo 
ser tratados na legislação ordinária , como se dá com a pró -
pria criação do empréstimo. 

Pela aprovação parcial. 

ES22438-7 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 

ES22439-5 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Dá nova redação ao art . 26 do Substitutivo para suprimir 
sua parte final, que julgamos indispensável. 

Pela rejeição. 

ES22440-9 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A escolha dos Ministros do TCU por apenas um dos Poderes 
da União é idéia que não logrou aprovação da maioria dos mem
bros da Comissão, pe lo menos até agora . 

Pela rejeição. 

ES22441-7 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22442-5 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A i déia da escolha de todos os Ministros do TCU pelo Con
gresso Nacional ainda não logrou aceitação por parte da 
ma i oria dos membros da Comissão. 

Pela rejeição. 

ES22443-3 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva restringir a vedação contida no artigo 
219 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização 
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PMDB 

aos depósitos e aplicações em instituições financeiras 
privadas . 

A disposição em exame , a nosso ver, versa sobre matéria 
que estaria melhor definida em norma de caráter infraconsti
tucional, motivo porque consideramos mais apropriada a sua 
supressão. 

Pela prejudicialidade. 

ES22444-1 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER *** ** ** ** 

A Emenda proposta exclui, do fundo a ser criado, as insti
tuições financeiras do setor público . 

Entendemos que as instituições financeiras públicas devem 
participar do fundo e que a União não deve se responsabilizar 
por aplicaçõs no mercado financeiro . 

A preposição não contribui para o aprimoramento do Substi
tutivo. 

Pela rejeição. 

ES22445-0 NYDER BARBOSA PMDB 
** ***** ** PARECER **** ** *** 

Eficácia de título executivo significa que o débito apu
rado ou a multa aplicada poderão ser cobrados mediante pro
cesso de execução perante o Judiciário . 

Cabe ao interessado, se for o caso, opor o embargo cabí
vel, que é uma forma recursal. 

Pela rejeição. 

ES22446-8 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Ao oferecer esta Emenda a exame da Comissão de Sistema
tização, o Constituinte Nyder Barbosa preconiza a eleição in
direta para Presidente da República, com o objetivo de evitar 
seu fortalecimento perante o povo, graças à sua votação, em 
detrimento da força do Gabinete, quando o Primeiro-Ministro 
seria eleito pelos poucos votos numéricos dos Parlamentares. 

Acreditamos deva ser dada a oportunidade ao povo para 
escolher diretamente seu Presidente. No entanto, somos leva
dos a considerar que, na eventualidade de um segundo turno 
de votação, ela deva ser realizada pelo Congresso Nacional, 
dentre os dois candidatos mais votados diretamente pelo povo. 
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

E$22447-6 NYDER BARBOSA PMDB 
*** ***** * PARECER ******* ** 

A Emenda pretende aprimorar a redação do inciso X do art. 
115 . 

Porém, ao fazer a substituição da redação original adotan
do o termo "estabelecer" mudou completamente o sentido da ex
pressão original , já consagrada pelo uso. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES22448-4 NYDER BARBOSA 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. 

ES22449-2 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda dá nova redação ao parágrafo 2o. do art.90, re
tirando das Comissões a atribuição de decidir sobre projetos 
de lei que versem matéria de sua competência, sem a manifes
tação do Plenário . 

O dispositivo em questlo objetiva agilizar o processo 
legislativo. 

Pela rejeição da Emenda. 
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PMDB 

A emenda propõe a supressão da alínea b, do inciso III, 
do art. 83, que prevê a competência privativa do Senado para 
aprovar um terço dos Ministros do Tribunal de Contas da União 
indicado pelo President e da República . Cons i dera o autor da 
proposição injust i ficável que o chefe do Poder Executivo de
tenha o "poder de nomear quem tem a função espec í f i ca de f is-
cal i zá-lo " . . 

O texto não prevê a nomeação, mas tão-somente a i ndica
ção, cabendo ao Senado aprová-la ou não . 

Pela rejeição de Emenda . 

ES22451-4 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Em que pesem os elevados propósitos do i l us t re Autor,não 
nos parece conveniente a criação , já agora , de Tr ibunais e 
Juízes Previdenciários, a nível federal. 

Note-se que os litígios de natureza pr evidenc i ária são 
julgados pela Justiça Federal, que , segundo o Substitutivo 
terá sua estrutura sensivelmente ampliada pela criação, na 
maioria das capitais dos Estados, de Tribuna i s Regionais Fe 
derais. 

Tais lit í gios, portanto, com a ampliação sob comentário, 
poderão ter a pronta e r ápida solução de que necessitam. 

Pela rejeição. 

ES22452-2 NYDER BARBOSA PMDB 
********* 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 dúv i da trata-se de um erro de imprensa , procedendo , 
porém, a correção . 

Pela aprovação. 

ES22453-1 NILSON GIBSON PMDB 
***** **** PARECER ********* 

Os recursos minerais , nos termos do art i go 30 , são bens 
da União . De outro lado , cabe-lhe privativamente leg i s l ar so
bre a matéria, segundo o artigo 32, item XI. Assim, conside
ramos o acréscimo pretendido desnecessário. 

Pela rejeição. 

ES22454-9 NYDER BARBOSA PMDB 
** ******* PARECER **** *** ** 

A Emenda objetiva suprimir o item VII do artigo 217 do 
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização . 

A proposta, não nbstante à relevânc i a dos argumentos do 
Nobre Constituite, contraria a sistemática geral adotada na 
elaboração do Projeto em causa . 

Pela rejeição. 

ES22455-7 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda objetiva permitir o depósito das disponibilida
des de caixa da União em instituições financeiras oficiais , 
retirando a exclusividade atribuída ao Banco Central no pará
grafo 3o. do artigo 218 do Projeto de Constituição da Comis
são de Sistematização . 

A proposta, não obstante os elevados propósitos que a 
inspiram, contraria os princípios que orientaram a redação do 
Projeto em estudo, em especial no que se refere às normas 
dest i nadas a permitir o efetivo controle do defic i t público. 

Pela rejeição. 

ES22456- 5 NYDER BARBOSA 
********* PARECER ****•**** 

O dispositivo refere-se 
mática e que, a nosso ver , 
Constituição. 

PMDB 

a matéria aprovada na Comissão Te
deve ser insutido no Projeto de 
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Pela rejeição. 

ES22457-3 NYDER BARBOSA 
********* PARECER ********* 

O dispositivo refere-se 
mática e que , a nosso ver, 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES22458-1 NYDER BARBOSA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

a matéria aprovada na Comissão Te
deve ser i nsutido no Projeto de 

PMDB 

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 tltulos da emissão do Tesouro Naciona l , 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 implica retirar 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 
em estudo. 

Pela rejeição. 

ES22459-0 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ***** **** 

O autor da emenda propõe texto alternativo para a parte 
do projeto relativa à previdência social. 

Alguns dispositivos apresentam texto que adotaremos no 
Substitutivo; outros, versam sobre questões que desaprovamos. 
Assim, somos pela aprovação parcial da proposta. 

ES22460-3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda reflete a redação do art. 231 do Subs
titutivo. 

Pela aprovação. 

ES22461-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ******** * 

Apresenta a Emenda redação alternativa à do parágrafo 2o. 
do artigo 302, fixando que a exploração das riquezas minerais 
em terras indlgenas somente pode ser efetivada mediante 
autorização dos lndios, assegurada a destinação de percentual 
sobre os resultados da lavra, na forma do texto original. 

Preferimos, todavia, redação que, à nossa compreensão, 
assegura o acesso aos bens minerais existentes nas terras dos 
lndios e, ao mesmo tempo, as condições particulares segundo 
as quais tal exploração deve-se efetuar , com o objetivo de 
garantir os direitos das populações indlgenas. 

Assim, somos pela rejeição. 

ES22462-0 NILSON GIBSON 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. 

ES22463-8 NILSON GIBSON 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 indlgenas. Optamos pe
la manutenção da expressão" ... e do Ministério Público ... " por 
entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princlpio 
que dispõe sobre atos . qu€ envolvam interesses indlgenas. 

Pela rejeição. 
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ES22464-6 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A Emenda propõe a l t eração redac ional no art. 304. Opta
mos pela manutenção do dispositivo, na f orma como está redi
gido no Anteprojeto do Relat or da Comi ssão de Si s t ematização , 
por considerarmos ma i s c laro e prec i so no que se ref ere ao 
atend i mento do objet i vo de defesa dos dire i tos e i nt e resses 
das popu l ações indígenas . 

Pe l a rejeição . 

ES22465-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A emenda foi re j ei t ada porque optou-se por supr i mi r todo 
o art i go 233. O pr i nc í pio maior de que o aproveitamento dos 

recursos minerais , h i drául i cos e h í dri cos depende de a utor i za 
ção ou concessão da União já está conti do no artigo 232 . Este 
artigo também prevê que a le i ord i nár i a especif i cará as con

dições pa r a concessão, o que torna des necessários os demais 
dispositivos constantes do artigo 233 do primeiro s ubst ituti
vo . Por outro lado, cremos que os Estados e Municíp ios t êm a 
mesma responsabilidade que a Un i ão na preservação do pat rimô
nio eco lógico do País e por isso não precisam receber compen
sação. 

Pe l a rejeição . 

ES22466- 2 JOÃO MENEZES PFL 
********* PARECER ***** **** 

A emenda pretende restabelecer o s i stema consagr ado na 
atual Constituição que nega aos soldados e cabos o direito 
mais lídimo numa democracia o de opinar . 

Parecer contrár io. 

ES22467-1 . JOÃO MENEZES PF L 
********* PARECER ********* 

A duração diári a do trabalho não superior a 8 (oi t o) ho-
ras como consta do subst i tutivo 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 matér ia mais 
adequada à legislação ordinária . 

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

Segundo levantamento da OIT, poucas nações mantém tal 
limite l egal , não se observando , tampouco , di fer ença s i gnifi 
cativa a esse respe i to, entre países desenvolv idos ou não. 

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semana l por 
parâmetros internacionais , constatamos o nosso atrazo . A jor
nada de trabalho deve ref letir uma s i tuação conjunt ura l que 
só a Le i pode atender . 40 (quarenta ) hor as não conv i ria a um 
determinado momento da vida econômica do país, mas , pe lo de
senvolv i mento tecnologico, por motivos de interesse púb l ico 
ou at é por comprovadas razões de o r dem psicosocia l, podem vir 
a ser a solução idea l . Ressalte- s e , por oportuno, que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito ) horas semana i s , vá
rias categorias, em decorrência de Le i específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas . 

Num quadro inverso , em que a necess idade imperiosa de se 
expand i r ou incrementar os níveis de produção , até como medi
da de s a lvação nacional, poderá o Estado, em consonânc i a com 
os ans eios do povo , propugnar por jor nadas mais extensas,des
de que compensatór i as a níve l de r emuneração. Esse, al i ás, é 
o exempl o que nos dá o Japão, onde a i ntens i ficação do t raba
lho, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
propic i ar melhor pa~rão de vida . 

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

ES22468- 9 JOÃO MENEZES PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda dar nova redação ao art igo 42, do Título 
X, ampliando a proposta contdida no Substitut i vo. Objeti va 
garantir reivindicações dos produtores rurais , dentro de 12 
doze meses, a constar da data de promugação da Constituição, 
através da aprovação pelo Congresso Nacional de um Código 
Rural Bras i leiro . 

Os princíp ios normativos para defin i ção das políticas 
agrícola e fund i ária serão estabelec i do mediante normas con
tida nesse Código. 

A redação do texto é mais apropr iada por disc riminar o 
elenco de matérias a serem disciplinadas. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES22469-7 JOÃO MENEZES PFL 
********* 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 brasile i ra . 
Em segundo lugar, tem demonstrado a experiência de vários pa
íses que não há relação direta ent r e a aplicação de penas má
ximas e a redução da violência e criminal i dade . 

Pela rejeição. 

ES22470-1 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda atrita com disposições inseridas no Substituti
vo, notadamente onde se dispõe sobre o Ministério Público, a 
quem são asseguradas algumas garantias idênticas às dos mem
bros do Poder Judiciário . 

Pela rejeição . 

ES22471-9 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
*** ****** PARECER ******* ** 

Por se ajustar às normas adotadas pe la Comissão de Sis
tematização, somos pela aprovação da emenda . 

ES22472-7 SIQUEIRA CAMPOS PDC 
********* PARECER *** ** **** 

Inegável a pertinência da Emenda, que se encontra las
treada , ademais, em razões inafastáveis. 

Pela aprovação . 

ES22473-5 JORGE ARBAGE PDS 
** ******* PARECER ****** *** 

Pela rejeição , considerando que o Substitutivo do Relator 
já assegura o direito à aposentadoria aos servidores que , à 
data da promulgação do texto constitucional tiverem preenchi~ 
do as condições exigidas pela Constituição anter ior . Quanto 
à revisão de aposentadoria já consumadas , não cabe previsão 
constitucional a respeito . 

ES22474-3 RONALDO CEZAR COELHO 
** **** *** PARECER ********* 

Procedente. 

PMDB 

Merece acolhida a supressão ple i teada pelas razões ex
pendidas na justificação . 

Pela aprovação. 

ES22475-1 RONALDO CEZAR COELHO 
** ******* PARECER ** ******* 

Procedente . 

PMDB 

Merece acolhida a supressão plei t eada pelas razões que 
constam de justificação . 
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O novo texto há de levar em conta a iniciativa do nobre 
constituinte. 

Pela aprovação . 

ES22476-0 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22477-8 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PAREC ER ********* 

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. 

ES22478-6 RONALDO CEZAR COELHO 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. 

ES22479-4 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
***** **** PARECER ***** **** 

A emenda propõe alteração do art. 194. 
A inclusão das Guardas Municipais é inconveniente, pois 

as suas funções divergem daquelas previstas para os órgãos de 
Segurança . 

Pela rejeição. 

ES22480-8 FLORICENO PAIXÃO PDT 
** ** ***** PARECER ***** *** * 

Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 

ES22481-6 MARCONDES GADELHA PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Apresenta a Emenda redação alternativa à do parágrafo 2o. 
do artigo 302, fixando que a exploração das riquezas minerais 
em terras indígenas somente pode ser efetivada mediante 
autorização dos índios , assegurada a destinação de percentual 
sobre os resultados da lavra , na forma do texto original. 

Preferimos, todavia , redação que, à nossa compreensão , 
assegura o acesso aos bens minerais existentes nas terras dos 
índios e, ao mesmo tempo, as condições particulares segundo 
as quais tal exploração deve-se efetuar, com o objetivo de 
garantir os direitos das populações i ndígenas. 

Assim, somos pela rejeição. 

ES22482-4 FLORICENO PAIXÃO PDT 
****** *** PARECER ******* ** 

Inobstante os altos propósitos do autor que inspiraram a 
elaboração da presente emenda , entendemos que a matéria é 
própria de lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES22483-2 FLORICENO PAIXÃO PDT 
*** **** ** PARECER **** *** ** 

A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposen
tadoria por tempo de serviço. É necessário salientar toda-
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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 cr i se financeira por que passamos , 
nada justifica a concessão de benef ício de forma precoce. 

Pela rejeição . 

ES22484-1 FLORICENO PAIXÃO PDT 
********* PARECER *** *** *** 

Não obstante os elevados propósitos do autor da emenda, 
no sentido de dar tratamento const i tucional a determinados 
aspectos referentes à dívida externa , o entendimento havido 
no âmbito da Comissão de Sistematização é de que a esse ní vel 
de detalhamento a matéria deva ser objeto de legislação com
plementar e ordinária. 

Pela reje i ção. 

ES22485-9 FLORICENO PAIXÃO PDT 
********* PARECER ****** *** 

Revisão de valor de benefícios já concedidos pela -previ
dência social. 

Assunto delicadíssimo , vez que dependente das disponibi 
l idades financeiras da Previdência Soc i al. 

Pela rejeição. 

ES22486-7 FLORICENO PAIXÃO PDT 
********* PARECER **** ** *** 

Os benefícios previdenciários mostram-se de fato defasa
dos, vez que não expressam o mesmo valor de sua data de .con
cessão. Entretanto, revisão como a proposta na emenda, intei
ramente à revelia da real situação f i nanceira da Previdência 
Social, poderia comprometer a sobrevivência dessa entidade . 

Pela rejeição. 

ES22487-5 FLORICENO PAIXÃO PDT 
***** **** PARECER ****** *** 

Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art.32 a 
competência proposta. 

ES22488-3 FLORICENO PAIXÃO PDT 
****** *** PARECER ********* 

A adoção de Emenda que assegura a proteção, vantagens, 
incentivos f i scais e outros benefícios destinados a f ortale
cer o capital privado nacional, torna supérflua a presente 
proposta , razão pela qual opinamos pela sua rejeição . 

ES22489-1 FLORICENO PAIXÃO PDT 
******* ** PARECER *** ** **** 

A referência ao Distrito Federal, sugerida pela emenda, 
é desnecessária . 

Pela rejeição . 

ES22490-5 RUY NEDEL PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

A sugestão não merece acolhimento. O termo "permanente -
mente" não enseja, absolutamente , interpretações conflitantes 
sobre as terras onde os índios vivem e praticam seu sistema 
de vida, crenças e tradições. 

O termo "permanentemente " quer dizer constant emente , con
tinuamente,, i ninterruptamente , ou seja, terras onde os ín
dios se acham constantemente , continuamente, etc. 

ES22491 - 3 

Por tais razões, deixamos de acolher a emenda. 
Pela rejeição. 

RUY NEDEL 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 2o. d~ artigo 
302, dispondo que a exploração de riquezas minerais em terras 
indígenas é pr i v i légio da União, mediante autorização da co
munidade envolvida e do Congresso Nacional. 
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Preferimos, entretanto, redação que, no nosso entendi
mento, assegura o necessário acesso aos bens minerais porven
tura existentes nas terras dos índios e, ao mesmo tempo, as 
condições particulares segundo as quais tal exploração deve
se efetuar, com o objetivo de preservar a identidade étnica e 
cultura l das populações indígenas. 

Pela rejeição. 

ES22492-1 RUY NEDEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação proposta não inova nem beneficia o texto, tor
nando-o confuso, sem clareza e objetividade. 

Ficamos com o texto original que não deixa margem para 
interpretações jurídicas dúbias ou contraditórias. 

ES22493-0 

Pelo exposto, deixou de ser aceita a sugestão. 
Pela rejeição. 

MIRO TEIXEIRA 
*** ****** PARECER ********* 

Procedente. 

PMDB 

As razões expendidas na justificação merecem acolhimen-
to. 

Pode e deve ser suprimida a parte impugnada do disposi
tivo emendado. 

Pela aprovação. 

ES22494-8 MIRO TEIXEIRA 
********* PARECER ********* 

Procedente. 

PMDB 

As razões que informam a justtficação merecem acolhimen-
to. 

ES22495-6 

Pode e deve ser supresso o dispositivo objetado. 
Pelo acolhimento. 

RENATO JOHNSSON 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Não se acolheu a proposta de que Estados e Municípios em 
que haja utilização de recursos hídricos para geração de e

nergia elétrica tenham participação privilegiada nos recursos 
arrecadados com essa atividade porque, de acordo com o que 

consta do capitulo sobre o Sistema Tributário Nacional, essa 
atividade já estará sujeita ao imposto sobre circulação de 
mercadorias que, por sua vez, será integralmente dividido en
tre Estado e Município. 

Pela rejeição. 

ES22496-4 RENATO JOHNSSON 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 conf ere imu
nidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços ãs "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 elétrica, 
espetialmente Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; 
que a não-incidência consagra a incidência no ponto do consu
mo, princípio repudiado ao se remodelar o ICM; que consagrará 
o absurdo de beneficiar os estados consumidores de energia,em 
detrimento dos estados produtores; que no caso da energia 
produzida 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 ãs custas do desconforto da popula-
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ção , inutilização de enormes áreas de terras. férteis na 
maioria; que a não-incidência constitui casuísmo injustificá
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 tribu t ados nas operações interestaduais; que tam
bém serão prejudicados os Municípios dos Estados petrolíferos 
e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão 
de receber 251. 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 restabelecimento 
da competência estadual; que a técnica de tributação sobre o 
valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, 
possibil i tando, 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 privilegiando 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 
importar produtos industrializados, 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 Itaipu , Tucu
ruí e Xingu as usinas foram construídas com recursos da União 
e por isso 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 crescimento 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 seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que 
o dispositivo não é mais que um casuísmo contra Estados pro
dutores de energia elétrica, petróleo e combustíveis dele de
rivados; que a imunidade fiscal cria des,gualdades entre os 
Estados federados; que o dispositivo fere o princípio federa
tivo ao violar a autonomia dos Estados na tributação do im
posto que lhes compete; que os Estados produtores de insumos 
energéticos serão forçados a abrir mão de receita tributária 
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 agricultura, aumento de poluição e outras agres
sões à natureza; que o Projeto privilegia os Estados de des
tino dos produtos energéticos, 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-
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ferir para os cofres estaduais os tributos ressarcidores de 
ônus e perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde se ins
talam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras. 

Nova versão do Projeto de Const ituição está repetindo a 
imunidade e, pois, recusando acolhida à pretensão desta 
emenda. 

ES22497-2 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ********* 

Motivos de f orça maior , independentes da vontade 
do empregador, podem exigir que , temporàriamente , haja a re
dução do salário, até como forma de garantia do emprego. O 
nosso direito positivo já consagra a hipótese que , nas c ir
cunstâncias de sua aplicação , não fere o direito adqui ri do. 

ES22498-1 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ********* 

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

ES22499-9 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ********* 

Não faz sentido pro ibi r, simplesmente, o trabalho em ati
vidades insalubres ou perigosas. Inúmeros produtos , indispen
sáveis à continuidade da vida social dele derivam . É justo, 
contudo, assegurar na Carta Magna o direito à percepção de 
remuneração adicional que compense o risco do trabalhador. 
Cabe lembrar que essa é a garantia mínima a todos assegurada. 
Garantias adicionais necessárias em cada caso especí f ico, de
vem ser objeto, a nosso ver, de negociação coletiva. 

ES22500-6 PAULO PAI M PT 
********* PARECER ********* 

É importante que a Constituição garanta à gestante um 
tempo de licença necessário a um final de gestação tranquila, 
parto, bem como período razoável para amamentação . Entretan
to, a fixação de quantos dias será esta licença caberá à lei 
ordinária, que por sua natureza e e dinâmica, é mais flexível 
e poderá mudar conforme os avanços que a medicina assinalar. 

ES22501-4 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ********* 

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

ES22502-2 PRISCO VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque optou-se por supr imir 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 ordinár ia . 

Pela rejeiç3o. 

ES22503-1 UBIRATAN SPINELLI 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PDS 

Somos pela rejeição da emenda pelo fato de excluir do 
art. 232 as atividade de "pesquisa e lavra de recursos e ja
zidas minerais" por entender que sobretudo tais atividades 
devam ser reguladas pelos mesmos dispositivos constitucionais 
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aplicados ao aproveitamento dos potenciais de energia hidráu
lica . 

ES22504-9 UBIRATAN SPINELLI PDS 
********* PARECER ********* 

Não havendo disposição em contrário ou que extinga os 
programas a que se refere a Emenda, parece-nos desnecessário 
introduzir-se qualquer dispositivo que determine a sua manu
tenção . 

Pela rejeição . 

ES22505-7 UBIRATAN SPINELLI PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a matéria de que trata 
a Emenda, será , segundo orientação adotada pelo Substitutivo 
do Relator regulamentada em lei, que preverá as medidas ad
ministrativa e disciplinares cabíveis. 

ES22506-5 UBIRATAN SPINELLI PDS 
********* PARECER ********* 

A conceituação de empresa nacional, bem assim a de em
presa brasileira de capital estrangeiro, ao lado da institui
ção de benefícios destinados a fortalecer o capital privado 
nacional, melhorando as suas condições de competitividade, 
longe de ser uma discriminação indesejável significa o res
guardo e a consolidação de um dos princípios da ordem econô
mica proposta no substitutivo, aliás o primeiro deles, a so
berania nacional. 

Pela rejeição . 

ES22507-3 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Com um Substitutivo ao art. 253, o autor desta Emenda , 
pretende não restringir aos "pequenos e médios proprietários 
rurais" (definidos em legislação ordinária) o direito á in
suscetibilidade de desapropriação . Ao mesmo tempo inclui ou
tras condicionantes. 

No nosso entendimento , não delimitar a área da proprie
dade para fins de desapropriação inviabiliza a reforma agrá
ria pretendida pela grande maioria dos constituintes. Quanto 
á preocupação do autor com a preservação do meio-ambiente, a 
matéria é objeto de um capítulo inteiro no Título referente á 
Ordem Econômica. Os demais requisitos estão compreendidos no 
conceito de funão social, estabelecido no art. 209 do Substi
tutivo que estamos apresentando, e que é definida em legisla
ção comum. 

Nestes termos, somos pela rejeição da Emenda . 

ES22508-1 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda refere-se ás atribuições do Presidente 
da República, delineadas no art. 115, que compõe a Seção II 
do Título V do Substitutivo . Manifestamo-nos negativamente 
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, nã forma do Substitutivo. 

ES22509-0 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art . 32 a 
competência proposta . 

ES22510-3 PAULO MACARINI 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

O artigo tem como objetivo, ao ser estabelecido na Cons
tituição o monopólio estatal sobre as atividades referentes 
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ao petróleo , preservar direitos anteriormente adquiridos e 
que não ferem os interesses nacionais. Por essa razão somos 
pela rejeição da Emenda . 

ES225 11-1 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Emenda ao parágrafo 54 do art . 6o. para suprimi-lo . 
A proposta esbarra com o espírito da plena liberdade ex

presso no Substitutivo. Além disso o parágrafo 54 encontra 
respaldo em dispositivos afins , o que i mplicaria a elimina
ção em cade i a de várias disposições nele contidas . 

Rejeição . 

ES22512-0 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER · *** ***** * 

Pela prejudicialidade , tendo e~ vista que a faixa inter 
na de fronteira ficou definida nos cento e c i nquenta qui l ôme
tros de largura , coforme parecer de número ES34650-4. 

ES22513-8 PAULO MACARIN I PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão de disposições transitórias 
que tra t am de contagem recíproca de tempo de serviço , por 
considerá-las próprias de legis l ação ordiná r ia . 

Concordamos com o autor da emenda . 
Pela aprovação. 

ES22514-6 PAULO MACARINI 
********* PARECER ********* 

PMDB 

O acréscimo sugerido, embora louvável o objetivo do 
ilustre Constituinte , contraria entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização . 

Pela rejeição . 

ES22515-4 PAULO MACARINI PMDB 
*** ** **** PARECER ****** ** * 

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 propós i tos do seu ilustre autor, não devem ser acolh i 
das . 

ES22516-2 PAULO MACARINI PMDB 
***** **** PARECER **** *** ** 

A presente Emenda ref ere-se às atr i buições do Presidente 
da República, delineadas no art. 115, que compõe a Seção II 
do Título V do Substitutivo. Mani f estamo-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 . 

ES22517-1 PAULO MACARIN I PMDB 
******* ** PARECER ******* ** 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES22518-9 PAULO MACARINI 
*** ****** PARECER ********* 

A emenda é sem dúvida muito 
tre t anto, pelo fato de que some com 
poder emana do povo". Pela rejeição. 

ES22519-7 PAULO MACARINI 
********* PARECER ** ******* 

PMDB 

interessante . Peca, en
o princípio de que "todo 

PMDB 

Propõe a supressão do pa r ágrafo 26 do artigo 6o.. Tal 
supressão é totalmente desaconselhável. Cuida o parágrafo do 
dire i to dos necess i tados à assistência judiciária gratuita , 
prestada pelo Estado . A Carta de Di r ei t os não pode exc lu ir 
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essa proteção. 
Pela rejeição . 

ES22520-1 PAULO MACARINI 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

Emenda ao parágrafo 44 do art . 6o . para modificá- lo, ex
cluindo do risco de extradição o naturalizado. 

A proposta tem força restritiva diante do que dispõe o 
Substitutivo, que é ma i s abrangente e consentâneo com a expe
riência dos países mais desenvolvidos institucionalmente . 

Pela rejeição . 

ES22521-9 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável a preocupação do ilustre Autor o con
teúdo do acréscimo que se pretende introduzir no texto é ma
téria de legislação infraconstituciona l. 

Pela rejeição. 

ES22522-7 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o acréscimo sugerido 
pelo ilustre Constituinte não alarga o alcance do dispositi
vo, que na forma colocada no Substitutivo do Relator atende 
melhor à disciplina da matéria. 

ES22523-5 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a redação .adotada pelo 
Substitutivo atende melhor à discip linada da matéria. 

ES22524-3 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

. Pretende o autor que não sejam a li stáveis somente os que 
não saibam exprimir-se na língua portuguesa . 

___ Entendemos que não podem alistar-se eleitores os estran
geiros e os conscritos durante o período de serviço mil i tar 
obrigatório. 

Pela rejeiçâo. 

ES22525-1 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao 56 do Art. 6o., propondo sua supressão. 
A matéria está sendo deslocada para o capítulo da ordem 

econômica, com outra redação. 
Pe l a rejeição . . 

ES22526-0 PAULO MACARINI PMDB 
********* 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. 

ES22527-8 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

O Subst it utivo atende à op1n1ao majoritária da Comissão 
de Sistematização, contrária ao acolhimento da Emenda. Pela 
rejeição. 

ES22528-6 PAULO MACARI NI PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que o Substitutivo do Rela
tor adota disciplina oposta à sugerida pelo autor da Emenda. 
As praias marítimas se constituem bens da União , enquanto as 
ilhas oceânicas e marítimas são bens do Estado . Se já ocupada 
por estes. 
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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 c ircunstâncias procu
ramos atender , em parte , às finalidades perseguidas pela pro
posição. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES22530-8 PAULO MACARINI PMDB 
***** **** 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 cons i derada 
indispensável, tendo em vista que no sistema adotado pelo 
substitutivo do Relator , foi reservada à competência de Lei 
Federal dispor sobre a organização administrati va e judiciá
ria dos Territórios. 

ES22531-6 PAULO MACARINI 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a orientação do 
tivo que veda a criação de Tribunais , Conselho ou 
contas munic i pais. 

ES22532-4 PAULO MACARINI 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Substitu
órgão de 

PMDB 

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 . 

ES22533-2 PAULO MACARINI PMDB 
********* PAR~CER ********* 

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. 

ES22534-1 RITA CAMATA 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 . 

ES22535-9 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

O Projeto de Constituição ampliou consideravelmente os 
Direitos do Servidor Público abrangendo inclusive antiga as
pirações da classe referente à l i vre associação sindical e ao 
dire i to de greve . Quanto à sugestão do autor da Emenda rela
tiva à participação do servidor com direito a voz e voto na 
gestão dos órgão diretivos da Administração Pública. Não nos 
parece conveniente acolher, mesmo porque essa participação 
pode ser alcançada por meio da atuação das futuras associa
ções sindicais. 

ES22536-7 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Não é necessária prev1sao constitucional 
a respeito da matéria para que o problema deixe de existir.O 
Substitutivo do Relator já trata do assunto adequadamente, 
procurando tornar a estrutura da Adm i nistração Pública mais 
aberta e democrática. 

ES22537-5 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 
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Em que pese a opinião do douto Constitu i nte , opino pela 
rejeição da Emenda, por entendê- l a conflitante com o entendi
mento da Comissão de Sistematização. 

ES22538-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A definição de setores exclusivos ao seguimento estatal 
não se coaduna com a dinâmica da economia nac i onal , sendo 
mais adequado def in ir-se as cond i ções em que a atividade es
tatal será referida. 

Pela rejeição. 

ES22539-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda submeter o Projeto de Const it uição pro
mulgado pela Assembléia Nacional Const i tuinte a referendo do 
eleitorado . 

Somos contrário à Emenda pelas razões já oferec i das quan 
do do exame da Emenda no . ES 30637 / 5. 

Pela rejeição. 

ES22540- 5 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A sugestão não se adequa aos dispositivos que visam a 
defini r as condições da intervenção estatal no domínio econô
mi co, sendo os direitos públicos e privados assegurados pela 
legislação específica . 

Pela rejeição. 

ES22541-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda trata de política agrícola, que deverá ser disci
plinada pela legislação ordinária. 

Somos pela sua rejeição. 

ES22542- 1 ERALDO TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

O universo das atividades relacionadas ao aprove i tamento 
dos recursos naturais discriminados em recursos minerais e 
recursos hídricos requer um tratamento constitucional que 
consulte o interesse nacional sem contudo ir além dos limites 
razoáveis no que tange à determinação dos sujeitos e do obje
to dessas atividades. 

Pela rejeição . 

ES22543-0 SAMIR ACHÔA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção, por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator . 

ES22544-8 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende , a Emenda, alterar a redação do item II do 
3o . do art. 207 do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Cons
tituição), incluindo os combustíveis líquidos e gasosos e 
energ ia elétrica na não-incidência do IPI . 

A proposta da Emenda não se coaduna com o s i stema tri
butário nacional atualmente adotado pelos Constituintes. 
Pela rejeição. 

ES22545-6 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. 
de j ulho de 1988, da vigência do sistema tributário consubs
tanciado no projeto , correspondendo a aspiração unânime dos 
"Secretários de Fazenda e Fi nanças dos Estados, do Distr i to 
Federal e dos Territórios, reunidos na cidade de Canela , Rio 
Grande do Sul , nos dias 7 e 8 de agosto de 1987" . 

A nova partilha trioutária prev i sta nos art i gos 212 e 
213 teve por escopo atender não apenas as reivindicações dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar
-lhes recursos para a necessária descentralização administra-
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tiva de encargos. A elevação gradativa de sua participação na 
arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágra
fo, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos Tribu
tos , para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes 
dessa elevação. 

Pela rejeição . . 

ES22546-4 DENISAR ARNEIRO PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Visa a Emenda incluir dispositivo no Capítulo do 
Título VII, pelo qual se estabelece o princípio da parida
de, entre os três níveis de Governo, na cobrança judicial ' 
do crédito tributário. 

Não obstante as razões invocadas a favor da Emenda 
entendemos que o assunto nela tratado enquadra-se mais apro
priadamente na legislação infraconstitucional. 

Diante do exposto, manifestamo-nos pela rejeição da 
Emenda. 

ES22547-2 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, re
ivindicam a supressão da letra "c " do ítem II do parágrafo 8. 
do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual 
confere imunidade do ICMS ao transporte urbano de passagei
ros , nas áreas metropolitanas e micro-regiões. Justificam que 
seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a 
isenção é inadmissível, imoral e prejudicial ao interesse pú
blico, pois o transporte de passageiros é atividade altamente 
lucrativa e monopolizada pela iniciativa privada; que a isen
ção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, representa um 
rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imu
nidade representa um custo elevado para os Estados e Municí
pios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para os 
transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse 
da administração local; que compete ao Governo do Município 
ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fi
xando-lhes a tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança 
do imposto; que não haverá tributação excessiva, pois quem 
decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifi
ca a preocupação do legislador constituinte com o custo dos 
transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos 
Estados, pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos 
transportes urbanos de passageiros de baixa renda; que a imu
nidade ampla atinge taxis, onibus executivo, transportes es
colares e outras formas elitistas. 
Nova .versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência 
contestada . 

Pela aprovação. 

ES22548-1 DENISAR ARNEIRO PMDB 
******** * PARECER ********* 

A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir a ex
pressão "em estabelecimento de contribuinte", na disposição 
que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de merca
doria importada do exterior". Justifica que a emenda possibi
litaria a cobrança do imposto por ocasião do desembaraço adu
aneiro, como vem sendo feito há anos. Nova versão do Projeto 
acolhe a pretensão. 

Pela aprovação. 

ES22549-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo acolhe em essência as finalidades perse
guidas pela Emenda. Pela aprovação parcial. 

ES22550-2 vAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A emenda contém matéria estri.tamente de lei ordinária, no 
que concerne à competência dos colegiados das instituições de 
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Pela rejeição. 

ES22551-1 JAMIL HADDAD 
********* PARECER ********* 

PSB 
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A ordem econômica é uma relação entre capital e traba
lho. Dessa ordem decorrem princípios que a expressam. Um des
ses é a função social da propriedade . 

Pela rejeição. 

ES22552-9 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vis t a a orientação adotada pelo 
Relator quanto à discip li na da matér ia. 

ES22553-7 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que a exigência do "quo
rum" de dois terços para aprovação da Lei Orgânica do Municí
pio, permite que o referido estatuto tenha maior legitimidade 
e, por consequência, maior durabilidade. 

ES22554-5 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda é procedente . 
Pela aprovação, na forma do Subst itutivo. 

ES22555-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* 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 . 

ES22556-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

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

ES22557-0 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a inc l usão da expressão "concessionàrias" 
no ítem VI do artigo 187 . A expressão adotada no Substitutivo 
parece-nos mais genérica e portanto, mais apropr iada. 

Pela rejeição. 

ES22558- 8 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte Jovanni Masini, acréscimo 
de inciso, que seria o V, ao artigo 202, no sentido de vedar 
o estabelecimento de privilégio de natureza processual para 
a Fazenda Pública, em detrimento do contribuinte, acréscimo 
que se refletiria no art igo 22, 1o., I, das Disposições 
Transitórias, no qual ser ia inserido, de forma a entrar em 
vigor a partir da promulgação da nova Constituição. 

A Emenda contribu i para o aperfeiçoamento do projeto, no 
que tange ao acréscimo ao artigo 202, por harmonizar-se com 
os incisos existentes, que consubstanciam importantes garan -
tias do contribuinte, tornando o dispositivo enriquecido e 
mais consentâneo com o seu espírito . Assim, é benvinda, sem 
que, no entanto, seja necessària a extensão do princíp io ao 
artigo 22, 1o., I, das Disposições Transitórias, tendo em 
vista que a vigência do Sistema Tributàrio Nacional prevê um 
período de necessàrias acomodações. 

Pela aprovação. 

ES22559-6 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda incluir no Capít ulo do Sistema Tributà
rio Nac ional dispositivo referente a princípios de ordem tri-
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Entendemos que os princípios e garan t ias inscr i tos na Se
ção II do referido Capítu l o resguardam devidamente os direi
tos dos contribuintes em r e lação ao Pode r POblico, tornando
se, portanto , desnecessária a inserção, no Substitutivo , da 
disposição proposta. 

Pela rejeição. 

ES22560-0 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que o imposto sobre transm i ssão 
"causa mortis" e doação incida apenas sobre bens imóveis ou 
direi t os a eles re l at ivos. 

Embora as ações e outros tí t ulos ao por tador também se
riam alcançados, pela ampl i tude da redação do Projeto , na 
prática realmente ficariam de f ora muitos bens móveis sequer 
declarados: títulos ao portador , jó i as , moedas estrangeiras, 
bens no exterior etc . 

Por outro lado , a fiscali zação das transferências e doa
ções de bens móveis seria de custo imensamente superior ao 
benefício, e impossível na maioria dos presentes . 

ES22561-8 JOVANNI MAS I NI PMDB 
**** ***** PARECER ****** *** 

A Emenda objetiva dar nova redação ao item II do art . 
197, nela substituindo o vocábulo "regular" pela expressão 
"dar plena aplicação". 

Não obstante os argumentos da justificação , entendemos 
que a lei complementar deve regular as limitações constitu
cionais ao poder de trubutar, porque estas , como normas da 
Constituição , são e xpressas genericamente. 

Ademais, cabe assinalar que a regulação de tais limita
ções visa, em Oltima análise , dar-lhes plena aplicação . 

Pela rejeição. 

ES22562-6 JOVANNI MASINI PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Esta Emenda a l tera a redação do 1o. do art. 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) facultando 
ao Executivo alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos 
itens I,II e V deste artigo, quando o SUBSTITUTIVO enumerar 
os itens I , II,IV e V deste artigo. 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tri
butário nacional atualmente adotado pelos Constituintes. 
Pela reje i ção . 

ES22563-4 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 

A alteração proposta diz respeito à preferência das empre
ss nacionais no acesso a créditos pOblicos subvenc ionados . 
Esta preferência , ademais da de fornecimento de bens e servi
ços ao poder pOblico, constava no Projeto anterior ao Substi
tutivo , mas foi neste extirpado . 

Neste particular, entendemos que deve existir um espaço na 
economia brasileira para as empresas não nacionais. Não pode
mos fechar todas as janelas , sob pena de vermos compromet i da 
a tecnologia no futuro, com graves repercussões para o nosso 
desenvolvimento harmônico e sustentado . Poderão existir, fu
turamente, con j unturas econômicas e sociais em que seja con
veniente subsidiar créditos para empresas não nacionais, in
clusive em detrimento da nacionais, quando se tratam, por 
exemplo , de adquirir tecnologias específicas ou de provocar o 
equil í brio das estruturas econômicas do País . 

Diante disso , e diante das ponderações do ilustre Autor da 
Emenda , preferimos dar um novo tratamento à questão , na forma 
dos parágrafos 2o., e 3o. do artigo 226 do novo Substitutivo . 

?ela aprovação parcial. 

ES22564- 2 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER ********* 
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A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 21 do ar t igo 
6o. do Substitutivo do Relator, que trata das provas proces
suais. 

O novo Substitutivo é mais preciso , ao declarar a i nad
missibilidade das provas obtidas por me ios ilícitos. 

Pel a rejeição . 

ES22565-1 JOVANN I MASINI PMDB 
*** *** *** PARECER ********* 

A opin i ão majoritár i a na Comissão de Sistematização con
duz iu à eliminação do parágrafo 34 do ar t . 6o .. Face à su
pressão do dispositivo emendado , votamos pela préjudiciali
de . 

ES22566-9 JAMIL HADDAD PSB 
*** ****** PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pe lo 
Substitut ivo do Relator quanto à disci plina da mat é ri a (art . 
58 ) . 

ES22567-7 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em análise visa a ampliar os benefíc ios da a
nistia a que se refere o art. 1o. do Título das Di sposições 
Transitórias, no sentido de incluir aqueles que foram atingi
dos por motivos exclus ivamente pol í ticos, media dec l aração de 
incapacidade física ou mental. 

A situação descrita , a nosso ver , deverá ser apreciada, 
caso a caso , pelas autor idades competentes para que sej a com
provado o artifício uti li zado , não devendo receber t rat amento 
apriocístico pelo texto Constituciona l. 

Pela rejeição. 

ES22568-S JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Por en t ender de forma diversa a presente matéria opta o Rela
tor pela rejeição da emenda . 

ES22569-3 JAMIL HADDAD PSB 
****** *** PARECER **** ** *** 

O Substitutivo acolheu o princ1p1o da vinculação da re
ceita de impostos como meio de assegurar recursos para o en
sino. 

Pela aprovação parcial. 

ES22570-7 JAMIL HADDAD PSB 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda aqui examinada cuida da participação dos gr upos 
diretamente interessados na definição da política nacional 
relativa ao ensino e à pesquisa. 

Entendemos, contudo, tratar-se de matéria inf raconstitu
cional, cabendo assim ser objeto de cuidadosa consideração 
em etapa posterior do processo legislat ivo . 

Pela rejeição. 

ES22571 - S JAMI L HADDAD PSB 
***** *** * PAREtER ***** **** 

Pela rejeição . O teor da eme nda é matéri a de legislação 
ordinária. 

ES22572-3 JAMIL HADDAD PSB 
*** ***** * PARECER *** ****** 

Realmente, a promoção por antiguidade constitui um di 
reito que somente em casos excepc i onais deve ter admit ida a 
sua recusa . 

O sugerido "quorum" de dois terços , portanto , s i gnifica 
s ubstancial aprimoramento do prece ito, pois deixa induvidosa 
a pos i ção do Tribunal sobre a questão, tornando sempre exigí
vel, para tanto, a mani f estação favorável de sua esmagadora 
maioria. 

Pela aprovação . 
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A Emenda em tela, segundo as trad i ções constit uc ionais 
brasile i ras, merece adequada consideração quando f or e l abora
da a leg i slação complementar e ordinár ia. 

Pe l a rejeição. 

E$22574-0 INOC~NC IO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

A emenda é sem dúvida muito 
tret anto, pe l o fato de que some com 
poder emana do povo". Pela rejeição . 

ES22575-8 INOC~NCIO OLIVEIRA 

PF L 

interessante . Peca , en
o pr incipio de que "todo 

PF L 
********* PARECER ******* ** 

Por sua redação , 
no art. lo. , a emenda é 
tome como prejudicada . 

e pela inex i s tência de parágr af o lo . 
inintel l g i vel. Sugerimos que se a 

ES22576-6 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

O art. 1o. não tem parágrafo 5o. , de modo que a emenda 
deve ser considerada prej udicada . 

ES22577-4 INOC~NC I O OLIVEIRA PF L 
********* PARECER ********* 

É uma das caracter l sticas do preceito const it uci onal a 
outorga genérica do d i re ito . Desse modo, deve a Constitu ição 
ga rantir salário de trabalho noturno superior ao d i urno . Seu 
montante e qualquer outra definição oper aciona l s ão, segundo 
o nosso entendimento, objeto de legislação ordinária . 

ES22578-2 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
** * ****~* PARECER ********* 

A Emenda aprimora o texto do Substitutivo, razão pela 
qual deve ser acolhida. 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo . 

ES22579- 1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda propõe a unicidade sindical, rejeitada a r epre -
sentação e o princip i o federativo . 

Mas optamos no Substitutivo, pelo pl uralismo sind i cal , 
embora mitigado por normas concessivas às peculiaridades do 
nosso sindicalismo , como a melhor f orma de assegurar a auto
nomia e a democracia no campo da organ i zação sindi ca l. 

Assim, somos pe 1 a rej e i ç'ão . 

ES22580- 4 INOC~NCIO OLIVEIRA PF L 
*** **** ** PARECER ****** *** 

A Emenda , embora contendo objeções fundadas em motivos 
dos mais louváveis, não se enquadra na perspect i va do Substi
tutivo, sendo imposs l vel , tecnicament e , o seu aproveit amento. 

Pela rejeição. 

ES22581-2 INOC~NC IO OLIVEIRA PF L 
********* PARECER ********* 

A Emenda não se enquadra na perspec tiva do Subs titutivo , 
sendo imposslvel, por conseguinte, o seu aproveitamento. 

Pela rejeição. 

ES22582-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 6o. 
do art igo 13 , a fim de aperfeiçoar sua redação, tor nando-a 
mais clar a e abrangente . 

En t endemos que deve s er mant ida a r edação atual , por ser 
clara, concisa e elaborada de acordo com padr ões exigidos pe
la técnica legislativa . 

Pe l a aprovação parcial. 
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PMDB 

Pretende o autor substituir a expressão "os qua i s ", pelo 
pronome "que", no texto do parágrafo 9o. do art. 13. 

Entendemos que o emprego da expressão "os quais ", está 
correta . 

Pela rejeição. 

ES22584-7 INOC~NC IO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 10 
do art. 13, para torná-la mais justa e democrática. 

A redação atual, também justa e democrática, deve ser 
mantida. 

Pela aprovação parcial . 

ES22585-5 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor reduzir de seis meses para trinta dias 
o prazo para inpugnação de mandato e l etivo após a diplomação. 

ES22586-3 

Concordamos com o prazo de quinze dias. 
Pela aprovação. 

INOC~NCIO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PFL 

Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 13 
do artigo 13, a fim de dar ao texto uma redação determinativa 
consoante a melhor regra vernacular. 

Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por es
tar conforme a técnica legislativa. 

Pela aprovação parcial . 

ES22587-1 INOC~NCIO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

A emenda postula a supressão do 
alegação de que o prece ito contraria 
inspirou todo o Capítulo. 

Achamos procedente a alegação, de 

ES22588-0 INOC~NCIO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

PFL 

4o. do Art. 18, sob a 
o espírito liberal que 

acordo. 

PFL 

Visa a alterar a redação do art 19 do Substitut ivo do 
Relator, mas não julgamos melhor a formulação proposta. 

Pela rejeição. 

ES22589-8 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Aprovada, nos termos do 2o. Subst itut ivo. 

ES22590-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato 
parlamentar. Existem não como privilégios mas como meios de 
·assegurar o bom e livre desempenho da representação popular. 
Quan~o ã propositura do I lustre Constituinte no senti do da 
criação de foro especial para os Deputados estaduais, não nos 
parece conveniente. 

Pela rejeição . 

ES22591-0 INOC~NCIO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PFL 

Somos pela simples supressão do Parágrafo único do art. 
232 , tendo em vista que o "caput" do artigo já estabelece que 
lei ordinária deverá regular as condições específicas para o 
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e dos re
cursos e jazidas minerais em faixa de fronteira e em terras 
indígenas. Por essa razão torna-se dispensável a manutenção 
do Parágrafo único, pelo que rejeitamos a Emenda modificativa 
proposta. 
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A matéria não tem a excelsitude necessar1a para sua in
clusão na Constituição Federal, devendo ficar reservada à 
legislação estadual. 

Pela rejeição. 

ES22593- 6 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Concordamos com a supressão do parágrafo primeiro pois a 
matéria já está i mplic itamente prevista no art. 232 . Além 

disso, o restante do art. 233 também fo i suprimido por ju1-
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. 

ES22594-4 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda visa ampliar o princ1p1o da i muni
dade e inviolabilidade do mandato dos vereadores,inscr itos no 
inciso II do Art.41 do substitutivo, de modo a abranger tam
bém prefeitos e vice-prefeitos, alargando assim, esta prerro
gativa para o mandato no executivo. A imunidade e a inviola
bilidade são garantias do mandato parlamentar.Existem não co
mo privi l égios dos senadores, deputados e vereadores mas sim 
como meios de assegurar o bom e livre desempenho da represen
tação popular, pois é contra os possíveis abusos do poder 
executivo que essas garantias procuram proteger o parlamentar 
Nesse sentido, a matéria está adequadamente consignada no 
texto do substitutivo. 

ES22595-2 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* 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. 

ES22596-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em epígrafe, alvejando a alínea ·"b" do inciso I 
do artigo 148 do Substitutivo, não se harmoniza com o pensa
mento predominante na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES22597-9 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda sugere a supressão do art. 239 do Subst itutivo 
por se tratar de matéria passível de legislação ordinária. 
Outrossim, não é oportuno institucionalizar o subsídio no tex 
to constitucional . • 

Pela aprovação da emenda. 

ES22598-7 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 
151, que cuida da competência do Super ior 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 . 

ES22599-5 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22600-2 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 
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A inclusão de um dispositivo específico para o transpor
te de granéis , além de privilegiar um setor produtivo em de
trimento de outros, provoca interpretação dúbia em sua reda
ção . 

Pela aprovação da emenda supressiva. 

ES22601-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES22602-9 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Trata-se de emenda de mérito que não aprimora o Projeto. 
Pela rejeição. 

ES22603-7 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22604-5 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES22605-3 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade. A mesma emenda foi apresentada 
pelo Constituinte com o no. ES221183-3 . 

ES22606-1 INOC~NCIO OLIVEIRA 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 reje i ção, na forma do Substitutivo. 

ES22607-0 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e 
em essência consideradas pelo Substitutivo . 

Pela aprovação parcial. 

ES22608-8 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
tência de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais: o do s i stema 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 . 

ES22609-6 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe regras já incluídas no Substitutivo . 
Pela prejudicialidade. 

ES22610-0 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Os princípios definidos pelo Substitutivo não autori zam o 
acolhimento da Emenda. 

Pela rejeição . 

ES22611-8 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 
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A Comissão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos preconizados pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES22612-6 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
*** ****** PARECER ********* 

O Substitutivo expressa , de forma cris t alina , opção pelo 
sistema parlamentarista de governo. Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não 
há como se acolher a que vis lumbra finalidade diametralmente 
oposta, à por fim consignada. Pela rejeição, na forma do 
Substitu tivo. 

ES22613-4 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
******** * 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. 

ES22614-2 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Aprovada, nos termos do parágrafo 3o. do artigo 194 do 
2o. Substitutivo . 

ES22615-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES22616-9 MÁRIO W.IA 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES22617-7 MÁRIO MAIA 
*** ****** PARECER ********* 

PD.T 

já fo i 

PDT 

A Emenda propõe regras muito rígidas para o tratamento do 
capital estrangeiro, sugerindo a inclusão, na Nova Carta , de 
premissas mais compatíveis com leis ordinárias. Os diferen
tes momentos históricos do País é que haverão de condicionar, 
pela- conveniência e oportunidade destes momentos, as particu
laridades de participação do capital estrangeiro na economia , 
as remessas de lucros, royalties, assistência técnica, etc .. 

Por isso é que incluímos um parágrafo único ao artigo 193 
do 2o. Substitutivo remetendo à lei as disposições adequadas 
para a remessa de lucros e reinvestimentos do capital estran
geiro no Brasil. 

Pela aprovação parcial . 

ES22618-5 MÁRIO MAIA 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 margina lidade e aguda carência Sacio-econômica 
que atinge a grande maioria da população brasileira . Nortea
da pelos princípios de elaboração constitucional , a seção re
lat iva ao segmento assistencial do sistema de Seguridade pro
cura estabe lecer 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 
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certeza de que a mesma poderá v ir a s er retomada em outras 
instâncias do processo de contrução do novo Sistema de Segu
ridade Social em nosso país . 

Pe la rej e ição . 

ES 22619- 3 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

O autor propõe suprimir o a r tigo 253 , que estabe lece a 
insuscetibilidade de desapropriação pa r a pequenos e imóveis 
rurais, a serem deginídos através de legislação ordinár i a , 
nos termos do Subs t itutivo. 

A sup ressão enviabilizaria a reforma agrá r ia pre tendida 
pela grande maioria dos Consti t uint es . 

Pe la rejeição. 

ES22620-7 MÁR IO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES22621-5 MÁRIO MAIA PDT 
********* PARECER ********* 

A proposta tem por objetivo assegurar o direito à vida , 
desde a concepção . 

Apesar do respeito que o tema merece , achamos por bem 
não i nclu i r a expressão no texto constitucional, por conside
rar que o assunto merece discussão ma i s específica, devendo 
ser ob j eto de legislação complementar. 

ES22622-3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Não obstante a suges t ão do autor, achamos que a ordem a
dotada para o artigo é clara e precisa . 

Pela reje i ção. 

ES22623- 1 NELSON CARNEIRO 
********* PARE CE R ********* 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo . 

ES22624-0 NELSON CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

Pela rejei ção . 

PMDB 

PMDB 

Foi acordado entre os Srs. membros cons t ituintes a outor
ga de competência de legislação comumente entre os Estados e 
a União. 

ES22625-8 FELIP E MENDES 
******* ** PARECER ********* 

Pe l a rejeição . 

PDS 

A exceções a acumulação de cargos foi objeto de discução 
e aprovação entre os Srs . membros de Com i ssão. 

ES22626-6 FELIPE MENDES 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . 
Dado que a redação não d istingue, infere-se que 

cem a Un i ão os recursos minerais do Solo e sub-so lo . 

ES22627- 4 FELIPE MENDES 
********* PARECER ********* 

PDS 

perten-

PDS 

A proposta de inelegib i lidade por parentesco apresen
t ada pe lo autor com a i nclusão do Pres i dente da República já 
está atend ida no substitutivo. 

Pela aprovação. 

ES22628-2 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ****** *** 

A matéria que s e quer supr i mi r trata de assegur a r que 
"n i nguém poderá ser compelido a associar - se ou a permanecer 
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Entendemos indispensável a permanência do d i spositivo no 
texto constitucional, uma vez que , além da liberdade de asso
ciação em geral , a Consti t uição deve garantir o direito de 
escolha de cada um. 

Pela rejeição . 

ES 22629- 1 FELIPE MENDES PDS 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda pede a supressão do parágraf o 4o., do art. 9o. , 
do Substitutivo, sob o argumento de que repete o disposto no 
caput do artigo. 

Mas a liberdade de associação profissional ou sindical, 
declarada no caput do art . 9o . refere-se à formação das asso
ciações . 

O parágrafo 4o . se refere à pessoa do trabalhador ou em
pregador , quanto à perspec tiva de associar -se ou não. 

São duas situações di f eren t es que demandam normas especí
ficas. 

Pela rejeição. 

ES22630-4 FELIPE MENDES 
********* PARECER ***** **** 

Pela rejeição. 

PDS 

A redação adotada foi obj eto de consenso entre os Srs . 
membros Constituintes da Emenda. 

ES22631 - 2 FELIPE MENDES 
***** **** PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PDS 

A redação proposta foi obj eto de apreciação e consenso 
entre os membros da Comissão . 

ES22632-1 JOÃO REZEK PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresenta uma proposta de nova redação aos ar
t i gos de 7 a 10, do Substitutivo. 

Em alguns pontos coincide com o nosso Substitutivo , mas 
em outros propõe fórmulas que não aproveitamos, porque d i fe
rem do que vem sendo aprovado ao longo das amplas discussões 
havidas anteriromente no decorrer dos trabalhos da Const i -
t uinte . 

Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES22633-9 JOÃO REZEK PMDB 
********* PARECER *** ****** 

O caput do art. 26 das Di sposições Trans i tórias do Substi
tutivo trata da transferência de recursos públicos destinados 
às operações de fomento, do Banco Cent ral para o Tesouro Na
cional. 

A função do Banco Central deve ser a de controlar a oferta 
de moeda e crédito na economia e não desempenhar a função de 
banco de fomento . 

A supressão proposta não contr i bu i para o aprimoramento do 
Subst i tutivo. 

Pela rejeição. 

ES22634-7 JOÃO REZEK PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas 
receitas t ribu t árias que o projeto dividiu de forma adequada 
entre os três níve i s de governo . 

Pela rejeição . 

ES22635-5 JOÃO REZEK PMDB 
********* PARECER ***** ** ** 

A delimitação detalhada do campo de incidência de cada 
tributo e do seu limite de isenção não é matér i a 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMAT IZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES22635-5 JOÃO REZEK 

constitucional, mas tarefa do legislador ordinário. 
Pela rejeição. 

ES22636-3 JOÃO REZEK 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

Entendemos que os recursos públicos destinados ás opera
ções de fomento devem ser transferidos do Banco Central para 
o Tesouro Nacional, cabendo a este órgão estabelecer a forma 
de sua ap l icação. 

Pela rejeição. 

ES22637- 1 JOÃO REZEK PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a lteração do art. 194. 
En t endemos, que, na forma como se encontra no texto do 

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente . 
Pela rejeição. 

ES22638-0 HOMERO SANTOS PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda em te l a visa a alterar a redação do ar t. 7o . do 
do Título Das Disposições Transitórias. 

Dada a supressão do referido dispos it ivo no Substit ut ivo a 
ser apresentado pelo Relator em razão do acolhimento de Emen
das nesse sentido, somos pela prejud i cialidade da proposição. 

ES22639-8 HOMERO SANTOS PFL 
********* 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 dispos i tivo no Substit utivo 
que vamos oferecer, pe lo acolhimento de Emendas apresentadas 
para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela. 

ES22640-1 HOMERO SANTOS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Tí
tulo X, o qual prevê a cr iação 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. 

ES22641-0 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda objetiva excluir da proibição de se 
subvencionar e incentivar as entidades de previdênci a pri vada 
os casos de impost o de renda. Ocorre, porém, que a pro i bição 
constante do projeto ref ere-se à entidade e, não, ao seu se 
gurado , como propõe a emenda . 

Pela r ejeição . 

ES22642-8 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta que "Sempre que ocorreer perda do po. 
de r aquisitivo da moeda em percentua l superior a 10% serão r e 
ajustados integralmente os valores nominais adotados como ba 
se cálculo para o imposto sobre renda . . . " 

Evidentemente, trata-se de matéria que deve constar em le 
gislação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES22643-6 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PA RECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22644-4 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ********* 

Alguns detentores do Poder, ao invés de emanar do povo,se-
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riam eleitos , indiretamente, por meio de um pequeno colégio 
eleitoral , pelas corporações prof i ss i onais. Trata-se de um 
s i s t ema an t idemocrático. 

Pe l a re j ei ção . 

ES22645-2 FRANCISCO ROLLEMBERG PMDB 
********* PARECER ****** *** 

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

Pela rejeição . 

ES22646-1 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por es t ar em desacordo com o novo Substi t u
tivo do Relator . 

ES22647-9 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 22 do artigo 
6o. do Substitutivo do Relator, que trata da instituição do 
júri. 

A ampliação da competência do Tribunal popular pode des
vituar - lhe a alta signif i cação . 

Pela reje i ção . 

ES22648-7 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta fere a tradição constitucional brasileira, na 
·es t rutura e ordenamento de suas Cartas. 

Pela rejeição . 

ES22649-5 AUREO MELLO PMDB 
** ******* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22650-9 AUREO MELLO 
****** *** PARECER **** ***** 

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

Pela aprovação parcial. 

ES22651-7 AUREO MELLO 
********* PARECER ***** **** 

PMDB 

já foi 

PMDB 

A Emenda do ilustre Constitu i nte Aureo Mel lo objetiva 
acrescentar quatro parágrafos ao Art . 278 do Substitutivo do 
Relator da Comissão de Sistematização, no sentido de d i sc i 
plinar o retorno ao ensino superior para os que, por motivo 
diversos, foram obrigados a suspendê-lo . 

Embora consideremos procedente a val iosa a sugestão do 
Autor, entendemos que as medidas propostas melhor se coadunam 
com a legislação ordinária e complementar. 

Pela rejeição . 

ES22652-5 AUREO MELLO PMDB 
*****~*** PARECER ********* 

Tendo em vista as necessidades de expansão e melhoramento 
do ensino públ i co fundamenta l, a Emenda em exame foi acolhida 
na forma do Substi t utivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES22653-3 AUREO MELLO PMDB 
*** ****** PARECER ** *** **** 

Com a autonomia que se está confer i ndo ao Distrito Fede
ral , torna-se desaconselhável tirar o controle externo dos 
Territórios do Tribunal de Con t as da Uniãc e confiar ao Tr i 
bunal de Contas dessa entidade autônoma . 

Pela rejeição. 
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PMDB 

A emenda supra mencionada não apresenta contribuição , 
quer doutrinária, quer técnica do aprimoramento do Projeto. 

Pela rejeição . 

ES22655-0 AUREO MELLO 
********* PARECER ********* 

ES22656-8 

Matéria infraconstitucional . 
Pela rejeição. 

AUREO MELLO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

A emenda pretende , alterando a redação do 40 do art. 
6o. do Substitutivo. permitir o acesso à referências e infor
mações aos ausentes e mortos. 

Não concordamos com a sugestão , por considerarmos a re
dação do 40 bem mais abrangente do que a proposta. 

Pela rejeição . 

ES22657-6 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de Emenda que objetiva alterar a redação do 
art. 3o. do Título dos Disposições Transitórias, o qual con
fere o direito de averbação das vantagens dos cargos do ma
gistério e da magistratura àqueles alcançados pelos disposi
tivos da Emenda Constitucional n. 7, de 1977. 

Tendo a matéria sido integralmente excluida do novo su-
bstitutivo , em razão do acolhimento de outras proposições, 
somos pela rejeição da Emenda. 

ES22658-4 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES22659-2 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando a solução adotada pelo subs 
titutivo do Relator quanto à disciplina da matéria . 

ES22660-6 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

E$22661-4 MOZARILDO CAVALCANTI PFL 
********* 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. 

ES22662-2 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

. ES22663-1 PAULO MACARINI PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a supressão da expressão "ou interrogatório poli
cial" no parágrafo 29 do artigo 6o . . Tão relevante é o prin
cípio expresso no parágrafo 29 que não pode haver hesitações 
ou omissões na redação . A expressão guerreada é indispensável 

Pela rejeição. 


