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ES24766-2 CUNHA BUENO 
********* PARECER ********* 
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A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES24767-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES24768-9 CUNHA BUENO PDS 
****** *** PARECER ******** * 

A consulta plebis it ária em nehum momento constou das vá
rias versões do projeto . Não se justifica sua adoção, agora , 
casuísticamente. 

ES24769-7 CUNHA BUEND PDS 
********* PARECER ********* 

Tem por objetivo a Emenda eliminar o limite máximo, porEs
tado e pelo Distrito Federal, de Deputados. 

A nosso ver , a manutenção do limite mínimo , sem o max1mo, 
tornaria inóquo o objetivo por que aquele é assegurado, que 
é o de diminuir a distância existente entre o número de re
presentantes dos grandes e o dos pequenos Estados. 

Se o objetivo do nobre Autor da Emenda, como o deixa en -
tender a justificativa , seria o de não lim i t ar o núme ro de 
Deputados, o que deveria fazer , para respeitar, como o quer, 
integralmente, o princípio da proporcionalidade, seria elimi 
nar também o mínimo de representantes por unidade federativa. 

ES24770-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

O confisco de bens é medida extrema que deve ser adotada 
com bastante prudência, daí a razão da exigência de quorum 
qualificado. 

Por outro lado, a simples condenação do Judiciário, re
conhecendo a ocorrência de enriquecimento ilícito, não auto
rizaria o confisco dos bens. No máximo, conforme se prevê a
tualmente para os dirigentes de entidades financeiras, seriam 
tais bens considerados indisponíveis, para garantirem o res
sarcimento dos lesados. 

Daí não se justificar, pelos motivos aventados na emen
da, a supressão do disposto no í tem XVIII do art. 77. 

ES24771-9 CUNHA BUENO PDS 
********* ~ARECER ********* 

Objetiva a Emenda a supressão, ao final do 1o. do art. 
84, da expressão "salvo em relação a fatos praticados anteri
ormente" . 

Alega o nobre Autor da Emenda que o parlamentar deve go
zar de inviolabilidade irrestrita atingindo mesmo os fatos 
pretéritos que impliquem em acusações contra o detentor do 
mandato. 

Exatamente porque as imunidades parlamentares constituem 
prerrogativas da Instituição e não dos seus membros é que as 
Constituições a consagram, e justamente para que prevenindo 
perseguições iojustas, tenha o Representante o direito de li
vremente exercitar o mandato recebido. Por esta razão não há 
por que seja retirado da vala comum dos cidadãos em geral a
quele que, anteriormente à outorga da representação popular , 
tenha praticado qualquer ato penalmente sancionável . E é por 
esta razão que a ressalva final do artigo se impõe, sendo in
justificável sua eliminação. 

Pela rejeição. 
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A restrição contida no ítem IV do art. 8S já é suscetí
vel de muitas manobras tendentes à sua t ransgressão. Acres
centar-lhe a ressalva proposta é ampliar, ainda mais , os ca
minhos escusos , que o próprio autor aponta, para a invalida
ção do pr i ncípio, na prát ica. 

ES24773-S CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda incide sobre o parágrafo 2o. do art .90 e 
tem por objetivo restringir a ampla competência assegurada no 
correspondente dispositivo do Projeto às comissões, para de
liberarem , dispensando a manifestação do Plenário. A Emenda 
visa a manter a sistemática vigen t e , que é a da de l egação 
interna , concedida em cada caso espec í fico. 

Por entermos que devemos reforçar as comissões técnicas 
das Cas as do Congre~so Naci onal , a de l egação deve ser as 
segurada amplamente, cabendo ao Reg i mento Interno de cada Ca
sa e o Comum fixar os casos em que essa delegação se torne 
efetiva . A nosso ver, j ustamente a circunstância da inexis
tência de uma delegação ampla, como a ora prevista no Proje
to, é que impediu que a experiência da delegação i nterna, 
concedida para cada caso específico, resultasse na expecta
tiva que a correspondente previsão antevisava. Por esta ra
zão não há por que acolher a Emenda . 

ES24774-3 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER *** **** ** 

A faculdade de part i cipação de repr esentantes classistas 
nas reuniões das Comissões Permanentes é uma ocorrência óbvia 
do regime democrático pl uralista, sendo desnecessár i a sua 
explicitação no texto constituciona l. 

ES2477S-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende-se, com a Emenda, permitir sejam propostas Emen 
das Constitucionais objetivando a abolição da forma ·repu-
blicana de governo. 

Alega o nobre Autor da Emenda que a forma repub l icana não 
esgota os governos representativos e democráticos e lembra 
o exemplo da Espanha, daí por que não vê razão para se ini -
bir as propostas tendentes a, através da abolição da forma 
republicana de governo , permitir-se a instituição da forma 
monárquica no País, quando o objetivo primordial é assegurar 
- se a democracia, que est a última fo r ma de governo não impe
de . 

Aceitar-se a proposta constante da Emenda ser i a, em princ í 
pio, sem embargo de reconhecer exatidão das conclusões cons -
tantes da respectiva justificação, retroceder-se, quando a 
maioria dos Estados de governos monárquicos está justamente 
passando à república. 

ES24776-0 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A exigência, apesar de forma l, tem o objet i vo de s ubme
ter as i niciativas popu l ares a um mí nimo de coerência na sua 
apresentação. 

ES24777-8 CUNHA BUENO PDS 
**** ***** PARECER ** ******* 

vocábulo 
de que 

não campa -

A Emenda visa a substituir , no art. 99 , o 
"aquiescendo", por "concordando", sob o argumento 
aquiescer tem sentido "subjetivo" e por isso que 
t ível com as decisões públicas. 

A par de a expressão já ser de uso tradicional em nossas 
Constituições ao se referir à concordância do Presidente 
com o projeto que lhe seja remetido para sanção, aquiescer 
tem a mesma acepção de concordar, de anuir , de assent i r, ra
zão por que não a temos com o alcance que lhe ampresta o 
nobre Autor da Emenda. 
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É talvez na "ordem econômica e financeira" que mais ne
cessitará o Executivo de delegação legislativa, não sendo re
comendáve l portanto a inclusão de t a i s expressões entre as 
vedações cons t antes do par . 1o . do artigo 101 . 

ES 24779-4 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Ao contrário do que imagina o eminente Autor, esta com
petência do Tribunal é apenas de assessoramento , elaborando 
tão somente o parecer que vai servir de subsídio ao julgamen
to do Leg i slativo , por isso que a cláusula ind icada não pode, 
nem deve ser supr i mida. 

Pela rejeição . 

ES24780-8 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Aqueles que derem causa a pe r da , extrav io ou outra í rré
gula r idade de que resulte prej uízo à Fazenda Pública, a i nda 
que não seja administrador ou responsável deve es t ar sob a 
jurisdição do Tribunal de Contas. 

Pela reje ição. 

ES24781-6 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Data vênia do ilustre Autor, a redação do texto se afi
gura mais consentânia com a realidade jurídica normati zada . 

Pela rejeição. 

ES24782-4 CUNHA BUENO PDS 
****** *** PARECER ********* 

A expressão já está consagrada pelo uso através dos tem
pos, o que .seria no máximo um pleonasmo de refor ço . 

Pela reje i ção . 

ES24783-2 CUNHA BUENO PDS 
******** * PARECER ********* 

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

ES24784-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24785-9 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ** ******* 

Não acreditamos que o disposto no inciso VIII do artigo 
115 do substitutivo possua caráter conciliatório , como afirma 
o Deputado Cunha Bueno , autor da Emenda em exame. Trata-se de 
prerrogativa necessária, tendo em v i sta interesses superiores 
que possam estar envolvidos nos projeto de lei. É, sem dúvida , 
um instrumento de defesa do Execut i vo , que será forçosamente 
examinado pelo Legislativo, quando da análise do veto. 
Pela rejeição. 

ES24786- 7 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda , de autoria do Deputado Cunha Bueno , 
propõe a subst i tuição da expressão Conselho da República por 
Conselho de Estado, por razões hi stóricas . Por acreditarmos 
que o Conselho da Repúbl i ca reforça a idéia republicana, so
mos pela rejeição da Emenda . 

ES24787-5 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda em exame , de autoria do Deputado Cunha Bueno, 
confere competência ao Presidente da República de nomear os 
Ministros Mil i tares e o do Serviço Nacional de Informações . 
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Por não refletir o pensamento da Comissão de Sistematiza
ção, somos pela rejeição da Emenda. 

ES24788-3 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Não vemos como inclu ir representantes de empregados e de 
empregadores em orgão tão específico. 

Pela rejeição . 

ES 24789-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Não vemos como incluir representantes de empregados e de 
empregadores em orgão tão específico. 

Pela rejeição. 

ES24790-5 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Não vemos como incluir representantes de empregados e de 
empregadores em orgão tão específico. 

Pela rejeição . 

ES24791-3 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Não vemos como substancial ou necessária a modificação 
sugerida pelo Deputado Cunha Bueno, ao apresentar esta Emen
da, pelo que somos por sua rejeição . 

ES24792-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Não vemos como atingir a simultaneidade prevista nes ta E
menda , de autoria do Constituinte Cunha Bueno, pelo que somos 
por sua rejeição. 

ES24793-0 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Vi sa a presente Emenda a introduzir modificações no 
artigo 133, com o acréscimo de disposições . 

ES24794-8 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Com o acréscimo do 3o . ao artigo 133, visa o ilus
tre Constituinte a permitir ao Primeiro Ministro a nomeação 
de, até, dois Ministros sem pasta. 

A matéria deve ser objeto de leg i slação infraconsti -
tucional. 

Pela rejeição. 

ES24795-6 CUNHA BUENO 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte, 
pela rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante 
sição adotada pela Comissão de Sistematização . 

ES24796-4 CUNHA BUENO 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte, 
pela rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante 
sição adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES24797-2 CUNHA BUENO 
** ******* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte , 
pela rejeição da Emenda , por entendê-la conflitante 
sição adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES24798-1 CUNHA BUENO 
********* PARECER ********* 

PDS 

opinamos 
com a po-

PDS 

opinamos 
com a po-

PDS 

opinamos 
com a po-

PDS 

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 f ederais, daí 
porque não deve ela vincu l ar-se ao el enco de órgãos que com
põem a Segurança Pública. 

Pela reje i ção . 

ES24799-9 CUNHA BUENO PDS 
*** **** ** PARECER ********* 

Visa a presente Emenda o acréscimo ao art . 195 de 
parágrafo em que se estabelece imunidade tributária para o 
imóvel de propriedade pr i vada cuja utili zação sofrer 
restrições a e l e espec ifi camente aplicáveis em v i r t ude de seu 
interesse histór ico , artístico ou econômico . 

Não obstante as razões invocadas a favor da Emenda, 
entendemos que a i senção nela sugerida const i tui benefício 
f i scal que, em face de sua natureza e peculiaridades, deve 
ser obj eto da leg i slação ord i nária de cada entidade po l ítica 
tributante. 

Pela rejeição. 

ES24800-6 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda a supressão , no item III do art . 195, da 
frase "tendo por limite total a despesa realizada" . 

Examinando detidamente a matéria objeto da Emenda, chega
mos à conclusão de que , em razão de sua complexidade e difi
culdade de aplicação , é mais conveniente excluí-la do Substi
tutivo , deixando sua disc i plinação à norma infraconstitucio
nal . 

Em face do exposto , somos pela aprovação da Emenda. 

ES24801-4 CUNHA BUENO PDS 
******** * PARECER ********* 

Pretende a Emenda seja acrescido um parágrafo ao art . 
195 , pelo qual se estabelece a compensaçao dos déb i tos 
fiscais dos contribuintes, bem como a forma de se efetivá-la. 

Trata-se de matéria que , pela sua natureza e 
peculiaridades, entendemos não deve ser tratada a nível de 
norma constitucional , mas sim no âmbito da legislação 
complementar ou ordinár i a . 

Pela rejeição. 

ES24802-2 CUNHA BUENO PDS 
******** * PARECER ** ******* 

A delimitação detalhada do campo de incidência de cada 
tributo e do seu limite de isenção não é matéria 
constitucional , mas tarefa do legislador ordinário. 

Pe l a rejeição. 

ES24803-1 CUNHA BUENO PDS 
*** **** ** PARECER ***** **** 

A del i mitação detalhada do campo de incidência de cada 
tributo e do seu limite de isenção não é matéria 
constitucional , mas t arefa do legislador ordinário. 

Pela rejeição . 

ES24804-9 CUNHA BUENO PDS 
*** ****** PARECER ********* 

A delimitação detalhada do campo de incidência de cada 
tributo e do seu limi t e de i senção não é maté ri a 
constituciona l , mas tarefa do legislador ord i nário. 

Pela rejeição. 

ES24805-7 CUNHA BUENO PDS 
*** *** *** PARECER *** ****** 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos patronais 
têm características muito diferentes daque les dos sindicatos 
de empregados. Enquanto os primeiros são empresas , organiza -
das para a obtenção de lucros, os últimos são assalariados . 
As contribuições e anuidades que as empresas pagam aos seus 
sindicatos constituem custo dedutível do seu lucro operacio -
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nal, enquanto que as que são pagas pelos emp r egados, que au -
ferem, na sua maioria, rendimentos que se situam abaixo do 
limite de isenção do Imposto de Renda , oneram d i retamen te 
seus parcos rendimentos . É justo, portanto, que se dê trata -
menta tributário diverso às duas categorias de sindicatos . 

Pela reje i ção . 

ES24806-5 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende , a Emenda, dar nova redação do 1o.do art. 207 
do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) facul 

tando ao Executivo , "observadas as condições e l i mit es es t abe 
lecidos em lei , alterar as alíquotas dos enumerados nos ítens 
I,II deste artigo, bem como dos impos t os relativos a opera 
ções de câmbio, compreendidas no it em V. " 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributá 
rio atualmen t e adotado pelos Constituintes. 

Pela rejeição. 

ES24807-3 CUNHA BUENO PDS 
** *** **** PARECER ********* 

Esta Emenda visa a suprimir o item II do 3o.do art . 207 
do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) que es 

tabelece que o IPI não incide sobre produtos industrializados 
destinados ao Exter ior. 

A proposta da Emenda, não se coaduna com o s i stema tribu 
tário adotado atualmente pelos Cons t ituintes . 

Pela rejeição. 

ES24808-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributá 
rio adotado atualmente pelos Constitu i ntes . 

Pela rejeição. 

ES24809-0 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa , ao lado de outras 37, subscritas por 
52 Constituintes, querem imped ir que os Estados e o Distr i to 
Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao 1m
posto sobre a renda e proventos até o lim i te de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios . Para 
tanto , reinvindicam a supressão do 1o. do art. 209 do Pro
jeto de Constituição . 

Em seu conjunto , as 38 emendas supress i vas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes ; que se constitui numa dupla i ncidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o c i dadão ; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalar i ados ~ 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 v isa a impedir 
que se agrave a carga tr i butária ; que já é por demais alta a 
carga tr i butár i a 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 limi"Le 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 
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mesmo tributo ; que será especialmente o assalariado que paga
rá o imposto adicional ,porque os mecanismos de cobrança e 
fisca l ização 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 Es t ado de São Paulo foi responsável por 
47% da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 22% , concentração que se agravará com o adicio
nal, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados ma i s desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fos
so que sepa r a 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, por tanto, as regiões periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e i njustiças 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 distribu i 
ção de receita arrecadada , sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aqu i nhoados 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 
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Sobre Veículos Automotores ; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
c i a ; que no ambiente inflacionário , recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o romp i mento 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 psicológ i ca do empresário , diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afe t ando os con
sumidores , as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado , de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser f a
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Es t ados no imoosto de renda , sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fiXação de índices , de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

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

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

ES24810-3 CUNHA BUENO PDS 
******* ** PARECER ********* 

A inclusa emenda deseja supr1m1r na referência ao impos
to sobre propriedade territorial rural a não incidência pro
metida a pequenas glebas rurais (art. 209, 2o.). Justifica 
que o Estatuto da terra e legislação posterior tentaram esta
tabelecer critério sobre o "módulo rural" , sem êxito ; que não 
é tarefa exequível definir em le i o que seja "pequena" ou 
"grande" propriedade rural; que o interesse econômico e so
cial está ligado à otimização do aproveitamento econômico ; 
que na Bulgária o sistema de produção socialista se assenta 
em grandes un i dades agrícolas. 

O detalhamento de isenção poderia muito bem ficar para 
o Código Tributário Nacional e a legislação comum, pois as 
terras são muito diferentes junto com os climas . 

Nova versão do Projeto, todavia , repete o texto ante-
rior, introduzindo o requisito de a gleba imune ter que ser 
explorada pela família do proprietário que não possua outro 
imóvel . 

Pela rejeição. 

E$24811-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame quer supr1m1r a imunidade prometida pa
ra o ICMS sobre operações que destinem ao exterior produtos 
industrializados. Justifica que não parece adequado institu
cionalizar como dispositivo constitucional uma isenção de 
imposto sujeita à temporariedade, pois poderá haver períodos 
em que o in t eresse de suprir o mercado interno prepondere so
bre o interesse de exportar . 

Embora sejam judiciosos os argumentos do autor da emenda, 
nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização repete o 
texto anterior. 

Pela rejeição 

E$24812-0 CUNHA BUENO PDS 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda propõe a inclusão do parágrafo 4o. do artigo 
236. Entretanto , analisando-se a justificativa , observa-se 
que o conteúdo se refere , principalmente, aos imóveis rurais . 
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Considera-se, também , o respaldo a ser garantido aos fa 
miliares e dependentes, na maioria das vezes ignorantes das 
ações crim i nais dos proprietários desses 1moveis. 

Ressalta-se, também, que o cont eúdo não constitui ma
tér i a constitucional . 

Pela rejeição. 

ES24813-8 CUNHA BUENO PDS 
** ** ** ** * PARECER ********* 

A adição proposta pelo nobre Constituinte é redundante , uma 
vez que a participação do capital estrangeiro no setor finan
ceiro não dependerá apenas de "critérios de reciprocidade ", 
conforme texto proposto. 

Pela rejeição. 

ES24814-6 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

O teor da emenda é i nteressante 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 ulte r ior do processo de elaboração 
legislativa das bases do novo sistema de proteção social. 

Pela rejeição. 

ES24815-4 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe pro
f undas e r ad i ca i s mod i ficações na pos tura fil osófica que nor
teia o Art. 262 . 

ES24816-2 CUNHA BUENO PDS 
** *** ** ** PARECER ********* 

O ilustre Constitu i nte pretende supr1m1r, do artigo 263 
do substitutivo do Relator, a expressão "e Saúde Ocupacional" 
argumentando que "o Sistema Nacional único de Saúde tem como 
a l vo o ser humano (a saúde pública) , enquanto o alvo da Saúde 
Ocupacional é o Trabalhador". 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e . portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único de Saúde. 

Por estar consignado no artigo 7o . , ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e Segurança do Tra
balho , necessário se faz a determ i nação de como este direito 
poderá ser assegurado , no caso, através do Sistema único de 
Saúde. 

Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vários ministérios. 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto , da OIT e OMS, reunido em Genebra , 
no ano de 1957, para designar , justamente , o conjunto de 
ações que envolvem a saúde, a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupacional" não é anglo-saxónica, mas, sim , la
t i na . 

O próprio com i tê 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 3tua
ção: 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar f í 
sico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prej uízo causado à saúde dps traba
lhadores pelas condições do seu trabalho; 

3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resu l tan t es da presença de agentes nocivos a sua 
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4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fis i ológicas e psicológicas ; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu t rabalho. 

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 
e le 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
pl ina auxiliar, dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Trabalho , a t oxicolog ia. a ergonom i a , etc., com vistas a pre
servação da integr i dade f í sica 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 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 se r 
humano, por t anto , as condições de segurança e higiene que 
garan t em 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 conside r ada pela OMS. 

Somos , po i s, pela rejeição da emenda . 

ES24817-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ** *** ** ** 

Gestão democrática da entidade de Seguridade Soc i al , 
através da participação de representantes da União, das em
presas e dos segurados na direção da entidade . 

A nosso ver a matéria está prejudicada , vez que o proje
to prevê gestão administrativa democrática e descentralizada 
para a previdência social. 

Pela prejudicialidade. 

ES24818-9 CUNHA BUENO PDS 
*** ****** PARECER ********* 

In t ent a- se com a presente emenda assegurar à dona de ca
sa os benefícios da segur i dade social, inclusive o da aposen
tadoria . 

Trata-see dee med i da proceedente e que retrata antiga 
reivindicação das donas de casa. 

Pela aprovação. 

ES24819-7 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Institu i ção do Fundo de Proteção ~o Trabalhador Desem
pregado e indicação de suas fontes de custeio. 

O projeto inclui o seguro-desemprego entre as prestações 
e a cargo da seguridade social e enumera as principais fontes 
de custeio do sistema, afirmando, inclusive, que a lei poderá 
i ns ti tu i r outras contribuições. 

Portanto , o pretendido pelo autor da emenda deverá , a 
nosso ver, ser objeto de legislação ordinária, vez que , no 
texto da Constituição, não deveremos adotar a t écnica da enu
meração exaustiva de todas as fontes. 

Pela rejeição. 

ES24820-1 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER **** ***** 

Os benefícios previdenciár i os 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-
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ramente à revelia da real situação financeira da Previdência 
Social, poderia comprometer a sobrevivência dessa entidade. 

Pela rejeição . 

ES24821-9 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente o 
tempo de trabalho exigido para a concessão de aposentadoria 
por tempo de serviço. 

A nossso ver, é injustificável tal pretensão, eis que , 
segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, nas últimas 
décadas , a média de vida da população brasileira. 

Não bastasse essa circunstância, a medida traria ser1os 
problemas para o sistema previdenciário, portanto estaríamos 
aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados . 

Pela re "eição. 

ES24822-7 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ** ***** ** 

Incidência de impostos sobre aposentadorias e pensões. 
Matéria complexa, que deve considerar o valor desses be

nefício. 

ES24823-5 

A nosso ver, objeto de lei ordinária. 
Pela rejeição. 

CUNHA BUENO 
******* ** PARECER ********* 

PDS 

Não se nos afigura de boa técnica legislativa que a 
Constituição regule , caso a caso , as hipóteses de concessão 
de aposentadoria espec i al. 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. 

ES24824-3 CUNHA BUENO PDS 
**** ** *** PARECER ******** * 

A emenda propõe supressão do dispositivo que 
subvenção e o incentivo fiscal das entidades de 
privada com fins lucrativos . 

proíbe a 
previdência 

Não concordamos com a proposta, porque consideramos 
dispositivo por ela visado de extrema importância para 
processo de saneamento das finanças públicas. 

Pela rejeição. 

ES24825-1 CUNHA BUENO PDS 
***** **** PARECER ****** *** 

o 
o 

Merece especial destaque o fato de que , pela primeira vez 
na história do constitucionalismo brasileiro, as ações de 
assistência Social passam a constituir uma Seção específica 
na estrutura do texto constitucional. Trata-se, a nosso ver , 
de opção não somente coerente com o espírito tuitivo do Pro
jeto no campo social, mas principalmente sintonizada com a 
realidade da marginalidade e aguda carência Sacio-econômica 
que atinge a grande maioria da população brasileira. Nortea
da pelos princípios de elaboração constitucional , a seção re
lativa ao segmento assistencial do sistema de Seguridad~ pro
cura estabelecer os delineamentos programáticos básicos que 
deverão pautar as ações públicas e privadas no Setor, evitan
do-se detalhamentos e especificações passíveis de mais ade
quado tratamento via legislação ordinária ou planejamento de 
política social. Assim sendo, deixamos de acolher a sugestão 
do ilustre autor, não obstante seus inegáveis méritos, na 
certeza de que a mesma poderá vir a ser retomada em outras 
instâncias do processo de contrução do novo Sistema de Segu
ridade Social em nosso país. 

Pela rejeição . 

ES24826-0 CUNHA BUENO PDS 
*** *** ** * PARECER ***** ** ** 
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Tendo em vista a necessidade de preservação do 
princípio da Solidariedade financeira, a princípio nenhuma 
exceção deve ser aberta no tocante à obrigação de contribuir 
para a Seguridade Social. Casos especiais poderão receber 
tratamento específico a nível da legislação ordinária . 

Pela rejeição. 

ES24827-8 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

O relator optou pela manutenção do texto do substitutivo 
por entendê-lo mai~ abrangente. 

Pela rejeição. 

ES24828-6 CUNHA BUENO PDS 
********* 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 incompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fruto de amplo 
consenso. 

ES24829-4 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

O objetivo da Emenda já se encontra contemplado pelo 
Substitutivo. Concluímos por sua prejudicialidade . 

ES24830-8 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

O objetivo da proposição já se encontra suficientemente 
atendido pelo Substitutivo. Concluímos pela prejudicialidade 

-------------------------------------------------------------------------------< 

ES24831-6 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda em questão busca a inclusão de dispositivo que 
estabelece a destinação de percentual de recursos orçamentá
rios para o financiamento direto da casa própria .. 

A matéria em apreço constitui tema da própria elaboração 
da lei de meios, não se devendo retirar do Congresso Nacional 
a autonomia para propor dotações em programas ou projetos es
pecíficos. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24832-4 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A proposta da Emenda é matéria que deve constar em legis 
lação infraconstitucional . 

Pela rejeição. 

ES24833-2 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda atribui responsabilidade penal ao maior de de
zesseis anos. 

As modernas teorias sociais repelem a redução da idade 
da responsabilidade penal. 

Pela rejeição. 

ES24834-1 CUNHA BUENO p~ 

********* PARECER ********* 
De pouca relevância a alteração proposta, mas o texto do 

Substitutivo apresentado em alguns d i spositivos adota a ex
pressão reajustamento. 

Pela aprovação nos termos do novo Substitutivo. 

ES24835-9 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

Propõe-se acréscimo às Disposições Transitórias, visando 
à alienação de imóveis da União nas condições que menciona . 

A proposta não atende à decisão do Relator sobre a 
matéria. 

Pela rejeição. 
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ES24836-7 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER *** ****** 

Com a Emenda sugere-se que todas as propostas apresenta
das nas Subcomissões, nas Comissões e no Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte e que não foram de nenhuma forma 
aproveitadas no texto constitucional, sejam automaticamente 
convertidas em projetos de lei . 

Ocorre que muitas das propostas versam matéria constitu
cional, como óbvio que assim o seja, pois se trataram de su
gestões para serem incorporadas à futura Constituição. Não 
cabem, po i s, que e l as sejam legisladas futuramente como pro
jetos de lei . 

Pela rejeição. 

ES24837-5 CUNHA BUENO PDS 
********* PARECER ********* 

O texto do Substitutivo não extingue a contribuição sin
dica l . Deixa. contudo, a cargo da Assembléia Geral de cada 
entidade sua fixação . Tal medida não acarretará o aesapareci
mento de entidades. Sem dúvida, no entanto, reduzirá algumas 
delas a suas proporções reais. 

Pela rejeição. 

ES24838-3 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Tem por objetivo a presente emenda admitir que qualquer e
leitor possa provocar a Mesa da Casa respetiva no sentido de 
que esta declare a perda do mandato do parlamentar que dei
xar de comparecer às sessões por período superior ao previsto 
no item III do art. 86 , bem como prever que, no caso de perda 
ou suspensão dos direitos políticos, a declaração da perda do 
mandato seja -fe i ta pelo Presidente da Casa r espectiva. 

Não colhe o argumento utilizado para justificar provoque 
qualquer eleitor a manifestação da Mesa, po i s qualquer par
lamentar sempre poderia tê--lo feito. Então, a falta de de
liberação da Mesa não deve ser atribuída à ineficácia do co
mando respectivo, já existente na Constituição atual, mas da 
inércia dos parlamentares. Por outro lado, há mais probabili
dade que a Mesa, de ofício, tome a iniciativa de declarar a 
perda do mandato porque diver sos os partidos nela representa
dos, do que se exclusiva a competência do Presidente da res
pectiva Casa. Por essas razões deixamos de acolher a Emenda. 

ES24839-1 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Ainda que se estabeleça regime especial de funcionamento 
(art. 89, par. 3o.), não se deve suspender, pura e simples
mente , as sessões nas vésperas de eleições . O regimento pode
rá adotar soluções flexíveis que atendam tanto ao interesse 
dos parlamentares quanto ao do público . 

ES24840-5 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na proposta encontra-se acolhida na 
forma do Substitutivo , no que se refere ao ensino de 1. grau. 

Pela aprovação parcial . 

ES24841-3 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda consiste 
ma tributário nacional . 

em estabelecer a unidade do siste-

Não obstante os argumentos apresentados a favor 
Emenda, entendemos que a pretendida unidade do sistema 
tário nacional afetaria a tão almejada autonomia dos 
dos e dos Municípios. 

Por outro lado, a medida, além de não se coadunar 

da 
tribu
Esta -

as diretrizes e parâmetros traçados para a formulação 
sistema tributár io, com base na maioria das sugestões 
emendas oferecidas, seria de difícil e complexa aplicação . 

com 
do 
e 

Pela rejeição. 
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PMDB 

Ao Cap1tulo II que trata dos "Direitos Sociais" cabe 
assegurar os direitos dos trabalhadores . Quanto ao desconto 
das import âncias pagas aos trabalhadores domésticos, para 
efeito do imposto de renda, é matéria que pertine ao Capítulo 
do "Sistema Tributário Nacional". 

Pela rejeição . 

ES24843-0 PAULO MINCARONE PMDB 
******* ** PARECER **** ** *** 

Tem em vista a presente emenda introduzir modificação no 
art. 73 para nele introduzir comandos relativos ao per1odo 
de duração da sessão legislativa . 

A matéria acha-se exaustivamente regulada no art . 89 , que 
trata das reuniões. A proposta entra em conflito, no e ntanto, 
com o disposto no 7o. do art. 89, que é de ser mantido,pois 
que , conforme a redação proposta, somente o Presidente da Re
pública e a maioria de cada uma das Casas poderia convocar 
extraordinariamente o Congresso Nacional, enquanto o 7o re
ferido admite possa também convocar o Congresso extraordina
riamente o Presidente do Senado da República, no caso que 
especifica . O Projeto, de outra parte, contém regra mais ma -
leável do que a sugerida de suspensão dos trabalhos 90 dias 
antes das eleições, eis que deixa ao Regimento fixar o lapso 
de suspensão nos anos de eleições . Por essas razões não há 
como encampar a sugestão constante da presente Emenda. 

ES24844-8 PAULO MINCARONE PMDB 
**** ** *** PARECER ** ****** * 

A Emenda propõe a adoção da obrigatoriedade da filiação sin
dical, o que entra em contradição direta com a liberdade sin
dical, consagrada no Substitutivo . 
Pela rejeição. 

ES24845-6 PAULO MINCARONE PMDB 
******** * PARECER ** ** ** *** 

Esta Emenda pretende suprimir do caput do art. 9o., do 
Substitutivo, a referênc i a às condições para registro das en
tidades sindicais perante o Poder Púb l ico, a fim de consagrar 
a total liberdade de associação sindical, a exemplo do que 

ocorre com as demais associações civis . Nesta parte, rejeita
mos. 

As associações civ i s estão sujeitas ao registro púb l ico , 
ao contrário do que just ifica o autor. O que o caput do art. 
9o . prevê é esse registro jurídico, indispensável à implemen
tação da personalidade jurídica da entidade . 

No mais, a Emenda coincide com o Substitutivo . . 
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES24846-4 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ***~***** 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo . Pelo contrário , contraria a filosofia e as d i retrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constitu ição . 

Pela rejeição. 

ES24847-2 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda engloba várias propostas . 
Entendemos que os parâmetros de un idade de trabalho, uni

dade territorial e catego~ia profissional, respectivamente, 
adotados pelo autor para a organização de entidades sindicais 
de 1o., 2o . e 3o. grau , ao invés de ampliar , na verdade iriam 
restring i r a liberdade de associação sindical. 

A abrangência dos acordos coletivos ficaria restr ita aos 
associados, o que seria , também, um retrocesso em relação à 
legislação atual. 

A fiscalização da organização e das eleições sindicais 
cometida à Justiça do Trabalho, sobrecarregaria a esta ainda 
mais e seria enorme barreira à liberdade e autonomia sindi -
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A Emenda pretende restabelecer o sistema presidencialis
ta de governo, por entendê-lo o que melhor se coaduna com a 
realidade histórico-político cultural brasileira, e , portan
to, promove as modificações necessárias no texto do Substitu
tivo do Relator . 

Ainda que co~rente em seu objet ivo, a Emenda deve ser 
rejeitada por não reproduzir o entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização. 

ES24849-9 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PAR ECE R ********* 

A emenda propõe nova redação do art . 245 do Substitutivo. 
A proposta não aperfeiçoa o texto do Projeto. 
Pela rejeição . 

ES248S0-2 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

O inciso XV estabelece o princ1p1o do gozo de férias 
com remuneração integral. O pagamento em dinheiro dos pe
ríodos não gozados constitui, em si, uma contradição ao pre
ceito que desejamos ver figurando na nossa Constituição . 
As férias são necessárias para a conservação da integridade 
psico-física do trabalhador . Desse modo, não há como acatar 
a pretensão do ilustre Constituinte . 

ES24851-1 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A fórmula sugerida pela Emenda para regular a função e 
a estrutura das Forças Armadas ressente-se de melhor técnica 
ao restringir ao Presidente da República o seu emprego no âm
bito interno. 

Pela rejeição. 

ES24852-9 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscritas por 
52 Constituintes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas fís i cas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 1o. do art. 209 do Pro
jeto de Constituição. 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem : que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão ; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Estados e o Dist r ito 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 el evará consideravelmente a carga tributária para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados ; que 
seria um "bis i n idem" dificilmente suportável, mesmo porque 
o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tra-
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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 tr i buto; que será especialmente o assalariado que paga
rá o i mposto 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 
empresár io ; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competência tributária concorrente 
gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Fe
deração , agravados pela não uniformidade do adicional, poden
do ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política;que 
até junho de 1987 o tado de São Pau l f i r sp ns ável 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 
t ributária terá repercussões negat i vas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiár ios 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 econom i a 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 i mpostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados , restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos ; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab-
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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 
Uni ão , terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços , até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de t ~i buta r do E tado , e f rma q e q a l quer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda , sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

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

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

ES24853-7 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A norma que a Emenda pretende inserir no texto constituci 
onal não se coaduna ccom o sitema tributário atualmente adota 
do pelos Constit~intes. 

Pela rejeição . 

ES24854-5 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES24855-3 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A regulamentação dos horários de funcionamento dos esta
belecimentos empresariais, que a emenda pretende inserir no 
texto constitucional. é matéria de legislação ordinária nas 
esferas do poder federal , estadual e municipal. 

ES24856-1 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria já está definida no Substitutivo. 

ES24857-0 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24858-8 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES24859-6 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24860-0 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda d i spõe sobre conteúdo , cujos desdobr amentos ju
rídicos melhor se coadunam com a legislação ordinária e com
plementar . 

Pela rejeição. 

ES24861-8 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

É objetivo do nobre autor da presente emenda reduzir o nú -
mero de Deputados para o mínimo de quatro e o máximo de ses -
senta por Estado, no projeto fixados, esse mínimo e máximo, 
respectivamente, em oito e oitenta. 

Se, como alega o nobre autor da Emenda,a redução para o mí
nimo de quatro deputados por Estado atende melhor ao princí -
pio da proporcionalidade, a redução do máximo para sessenta 
agrava o princípio em relação aos grandes Estados, quando sa
bemos, por exemplo , que , atendido até sem muito rigor o prin
cípio da proporcionalidade, São Paulo deveria ter, no mínimo 
cem representantes na Câmara Federal. 

Por essa razão aumentamos o limite máximo para oitenta, au
mentando em vinte o número máximo da vigente Constituição, 
mas deixamos o mínimo de oito por Estado e pelo Distrito Fe
deral, para não sacrificar, de outro lado, a representação 
dos Estados menos populosos. Por estas razões não podemos a
catar a presente Emenda. 

ES24862-6 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A vedação de reformar a Constituição quanto ao sistema 
parlamentar de governo guarda coerência com a estrutura glo
bal do projeto, não devendo ser suprimida, portanto, sob pena 
de admitir-se falta de seriedade na proposta inovadora de im
plantação do parlamentarismo. 

ES24863-4 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Cuida de introduzir dispositivo re l ativo à prisão pre
ventiva do reincidente. Trata-se de matéria que me l hor trata
mento poderá receber do legislador ordinário. 

Pela rejeição . 

ES24864-2 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor fixar a data das eleições e posse dos 
eleitos, respectivamente 15 de novembro e 10. de janeiro. 

Nas eleições que deverão realizar-se em meses ou dias 
antes do termo do mandato dificilmente haverá coincidênc ia 
com esses dias na maioria dos casos. 

Pela aprovação parcial. 

ES24865-1 PAULO MINCARONE 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 matéria deva ser disciplinada em 
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legislação complementar, conforme texto do Substitutivo e a 
opinião da maioria dos Membros desta Comissão . 

Pela rejeição. 

ES24866-9 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda não se coadunam com os propósitos 
constitucionais, devendo ser matéria de lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES24867-7 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda fixar que as el eições do Pres i dente da 
República, a dos Senadores e a dos Deputados realizar-se-ão 
nos anos ímpares . 

Just ifi and a propo ta e~clarece s eu nobre autor que 
ela se explica face a outra Emenda em que propõe para 4 anos 
a duração do mandato do Presidente da República , para 6 o dos 
Senadores e para 2 o dos Deputados. 

Como entendemos que os mandatos dos Senadores e Deputa
dos devam ser mantidos em sua duração atual, não há como en
campar a sugestão constante da presente Emenda. 

ES24868-5 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda do eminente Constituinte visa a extinguir os 
serviços de saúde mantidos pelos órgãos públicos destinados 
exclusivamente a seus servidores, por considerá-los privilé
gios injustificados . 

Embora sejamos de acordo com a justeza da proposta , con-
sideramo-la objeto de lei complementar ou ordinária, a ser 
disciplinada pelo próprio sistema único de saúde. 

Somos, portanto, pela sua rejeição. 

ES24869-3 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda propõe a supressão do Título X do Subs
titutivo, concernente ás Dispos i ções Transitórias. 

Inegavelmente, torna-se indispensável resguardar-se cer
tos direitos e garantias a seus titulares, mesmo após a sua 
supressão pelo novo texto constitucional. 

O que não se deve é atribuir privilégios. 
O resguardo dos direitos adquiridos é tarefa do Constitu

inte e as respectivas normas devem se conter no campo das 
Disposições Transitórias, que se distinguem das disposições 
permanentes . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24870-7 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

É procedente a argumentação do Autor em defesa da su
pressão do disposto no item XIV do art . "77 . 

ES24871-5 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Incide a Emenda sobre o caput do art. 79 e visa a estender 
a competência de convocação dos Ministros de Estado , limitada 
às Casas do Congresso Nacional, às respectivas Comissões. 

Na justificativa apresentada a teor de sustentar a modifi -
cação em causa alega o nobre Autor da Emenda que a Consti
tuição de 1946 já assegurava tal competência às Comissões . 

Embora sendo i nexato que a Constituição de 1946 tenha con
ferido tal competência às comissões das Casas do Congresso -
Nacional, o espírito do Projeto está voltado, no particular, 
para o objetivo de revigorar o trabalho das comissões e daí 
por que é de se assegurar a competência convocatória a que 
alude a Emenda . Somos, assim , pela sua aprovação. 

ES24872-3 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 
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A Lei do S.F.N deverá fratar da estrutura, da organização 
e do funcionamento das instituições que operam nesse mercado. 

No Capítulo I da Ordem Econômica propomos um dispositivo 
( 1o. do Art. 229) através do qual a lei reprimirá a forma
ção de monopólios e cartéis, bem como qualquer forma de abuso 
de poder econômico. 

Portanto, a matéria objeto da presente Emenda é de nature
za infra-constitucional e, a nível da Carta Magna, já está 
devidamente considerada. 

Pela rejeição. 

ES24873-1 PAULO MINCARONE PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação para o parágrafo 10 do art. 
6o. , que dispõe sobre a liberdade de exercício de trabalho, 
ofício ou profissão. A ressalva pretendida para os casos em · 
que haja riscos para a vida humana é, a nosso ver, desneces
sária , uma vez que o texto adotado já remete à legis1ação or
dinária a definição das qualificações profissionais exigidas 
para o exercício do trabalho . 

Pela rejeição. 

ES24874-0 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Julgamos desaconselhável a prev1sao de quorum diferente 
para a aprovação de Emenda à Constituição pelo simples fato 
de ocorrerem , ou não, as duas votações na mesma sessão legis
lativa . A distinção proposta será incompreensível, por exem
plo, se a primeira votação ocorresse no final de uma sessão 
legislativa e a segunda no início da outra. O intervalo po
derá coincidir com o recesso e, só em razão disto, o quorum 
para aprovação da emenda seria de maioria absoluta apenas. 

ES24875-8 PAULO MINCARONE PMDB 
****** *** PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES24876-6 PAULO MINCARONE PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributá 
rio adotado atualmente pelos Constituintes. 

Pela rejeição. · 

ES24877-4 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A submissão dos parlamentares à vontade dos seus líde
res, em matéria de iniciativa legislativa, diminuiria, de mo
do inconcebível. o poder de representação que lhes é atribuí
do pelo voto popular. A proliferação de projetos inúteis ou 
repetitivos pode ser evitada com medidas regimentais muito 
menos drásticas, desde que oservados à risca pela Mesa de ca
da Casa. 

ES24878-2 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Tem em vista a presente Emenda, através da modificação da 
redação do 2o . do art. 90, atribuir a todas as Comissões 
das Casas do Congresso Nacional competência investigatória 
nos mesmos moldes hoje inerentes à Comissões Parlamentares 
de Inquérito. 

A sugestão , no entanto, deveria vir acompanhada de proposta 
de eliminação do 3o, que cuida à exclusividade das CPis. De 
outra parte, a nova redação dada para o 2o. em causa eli
mina a possibilidade, nesse dispositivo do Projeto instituí -
da, de as Comissões deliberarem, substituindo-se ao Plenário, 
na forma que dispuser o Regimento. A eliminação dessa compe
tênc i a, que reforça o papel das Comissões das Casas do Con -
gresso Nacional, não se justifica, pelo que não vemos como 
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acolher a presente Emenda, que afasta tal possibilidade de 
aceleração do labor legiferante. 

E$24879-1 PAULO MINCARONE PMDB 
******** * PARECER ********* 

A Emenda determina a inclusão , onde couber, de d i sposi
tivo concernente à execução de penas criminais. 

A matéria parece-nos estranha ao texto constituc i onal. 
Pela rejeição. 

ES24880-4 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* . 

Quer a emenda substituir a redação do artigo 21 1, dando 
nova distribuição a arrecadação tributária. 

O Projeto estabeleceu uma distribuição adequada e 
equilibrada das receitas tr1butér1as nos três n1vei s de 
governo, que deve ser mantida. 

Pela rejeição 

E$24881-2 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24882-1 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A f iscalização financeira e administrativa do Executivo, 
pelo Congresso Nacional, deve ser exercida de todas as f ormas 
poss1veis , mas duplicar funções, atribuindo as comissões tec
nicas tarefas já definidas como próprias das CPis e do Tribu
nal de Contas, seria propriciar a criação, no legislativo, de 

um aparato burocrático dispensável. 

ES24883-9 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES24884-7 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Além da emenda em referência, outras nove, apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênt i cas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao original do parágrafo 48 do 
art. 6o., constante do Substitutivo. Em s1ntese, após a ex
pressão "que a lei fixar ", propõem que se assegure a proteção 
às participações ind i viduais em obras coletivas, à reprodução 
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas, 
e que assegure aos autores e intérpretes o controle econômico 
sobre as obras que produzirem ou de que participarem. Além 
desse aditivo, na prática suprimem do original a atribuição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - .providênc ia esta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes . São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi
cativas, sobre as quais o Relator opina por sua aprovação, 
seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas: 

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

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maur1cio Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio El1sio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 
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ES24884-7 

ES32905-7 
ES28423- 1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153- 4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110- 2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
E$29205-6 
ES27317-5 
E 2172 - 9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

PAULO MINCARONE 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes 
Carlos Sant 1 anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Vi rgil dásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jalles Fontoura 
Nilson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 

PMDB 

Ribeiro 

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 "cientjfica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o . des
ta Constituição . O Relator, agradecido pelas sugestões, opta, 
porém, por alteração redac ional do parágrafo 9o . , harmonizan
do ass i m os do i s 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 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 

ES24885-5 

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 

PAULO MINCARONE 
**** ***** PARECER *** *** *** 

PMDB 

Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização . 

ES24886- 3 PAULO MINCARONE PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES24886-3 PAULO MINCARONE 

PÁG : 0571 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

ti vo . Pelo contrá r io, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição . 

Pela rejeição. 

ES24887-1 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES24888-0 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresent ada s e coadu na c m o aLua l propósito de 
simplificar a redação do Projeto de Constituição mediante a 
supressão de artigos prescindíveis. 

Pela Aprovação. 

ES24889-8 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES24890-1 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda suprimir o inciso do artigo 216 do 
Substitutivo. 

Entendemos que a definição do valor adicionado deve 
cabe r a Lei Complementar, conf orme consta do texto do 
Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES24891-0 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

A delimitação detalhada do campo de incidência de cada 
tributo e do seu limite de isenção não é matéria 
constitucional, mas tarefa do l egislador ordinário . 

Pela rejeição. 

ES24892-8 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES24893-6 GERSON PERES PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na e l aboração do texto do Projeto de 
Const it uição. 

Pela rejeição. 

ES24894-4 PAULO MARQUES PFL 
********* 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 incompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo , fruto de amplo 
consenso. 

ES24895-2 PAULO MARQUES PFL 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 2o . do Substi
tutivo do Relator . 

Tendo em vista as negociações levadas a efeito, quanto à 
redação do presente Capítulo , decide o Relator acolher par
cialmente a presente Emenda , nos termos do seu Substitutivo. 
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ES24896- 1 PAULO MARQUES PFL 
********* PARECER ********* 

No cômputo geral das negociações que conduziram ao novo texto 
a ser apresentado, na forma de substitutivo do relat or, op
tou-se por uma redação que atendesse ao max1mo às propostas 
oferecidas , sem que , com isso, t i vesse sido poss í ve l deixar 
de adotar uma redação def inida. 
Desta forma , obriga-se o relator a pr opor a rejeição da pre
sente emenda . 

ES24897-9 PAULO MARQUES PFL 
********* PARECER *** *** *** 

A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo ún i co do 
art. 28 1, a fim de permitir que os r ecu r sos públicos sejam 
destinados a bolsas de estudo , por t anto , ao custeio do ens i no 
pago em i nstituições privadas . 

A ressalva pretend i da no parágrafo único contrar ia , de 
f orma di ametral mente oposta , a regra contida no "caput ll - o 
que , se no mér i to d i verge da opção polí tica adotada pa r a o 
mode lo educacional bras il eiro , na t écn i ca não é menos reco
mendável . 

Pela rejeição. 

E$24898-7 PAULO MARQUES PF L 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES24899-5 PAULO MARQUES 
**** ** *** PARECER ******* ** 

o conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao subst i t uti vo. 

Pela aprovação parcial . 

ES24900-2 PAULO MARQUES 
**** ***** PARECER ********* 

PF L 

já foi 

PF L 

A Emenda sob aprec i ação consagr a o princ1p10 da li berda
de de ensino, salvo para fins de aut or i zação, reconheci ment o 
e credenciamento de cursos, assim como para cumpr i mento da 
legislação sobre diretrizes e bases da educação naciona l. 

A proposição, além de conter impor tante princíp io de na
tureza democrática, pode contribuir pa ra o atendimento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qualidade do ensino. 

Pela aprovação. 

ES24901 - 1 PAULO MARQUES 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda , em sua essência, 
incorporado ao substitut ivo . 

Pela aprovação parcial. 

ES24902-9 PAULO MARQUES 
********* PARECER ********* 

PFL 

já foi 

PF L 

O Substitutivo opt a pelo princ1p1o 
gratu i to, devendo a obrigator i edade 
es t ender-se progressivamente . 

do ens i no público 
e a gr a t uidade 

Pela rejeição . 

ES24903-7 PAULO MARQUES PFL 
**** ***** PARECER **** ***** 

Tendo em vista as necessidades de expansão e me lhoramento 
do ens i no público fundamental , a Emenda em exame f oi acolhida 
na f orma do Substi t ut i vo . 

Pela aprovação parcial. 

ES24904-5 PAULO MARQUES 
***** **** PARECER ** ** ***** 

O conteúdo da 
ao substitutivo, observadas 
281 o 

PFL 

Emenda já está incorporado 
as restr ições contidas no Artigo 
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ES24905-3 PAULO MARQUES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprimora o texto do Projeto, razão pela qual 
deve ser acolhida . 

ES24906-1 PAULO MARQUES PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24907-0 PAU LO MARQUES PFL 
********* 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 incompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fruto de amplo 
consenso. 

ES24908-8 PAULO MARQUES PFL 
********* PARECER ********* 

A sugestão não pode ser acolhida pelas seguintes ra
zões: 
a) houve evolução na conquista dos . direitos indlgenas. A 

aceitação da proposta implicaria em retrocesso social im
perdoável. 

b) como ficariam questões como:órgãos que cuidariam dos inte
reses indlgenas Exploração das riquezas minerais em ter
ras indlgenas Seria permitida a remoção de grupos indíge
nas Como ficariam os lndios em elevado estágio de acultu~ 
ração que não habitam áreas indlgenas além, de outras im
portantes questões. 

Em outras palavras, a aceitação da presente emenda re
trocederia a antes da Constituição de 1946, impedindo prati -
camente qualquer evolução ou conquista de direitos por parte 
das populações indígenas. 

Por tais razões, a emenda deixou de ser acolhida. 
Pela rejeição . 

ES24909-6 PAULO MARQUES PFL 
********* "PARECER ********* 

A concisão do texto constitucional não deve comprometer 
a consistência de seu conteúdo. A proposta, não obstante seu 
mérito, retiraria do capítulo da Ciência e Tecnologia a vin
culação explícita de uma política industrial à capacitação 
tecnológica, com graves prejulzos para desenvolvimento cien
tífico e tecnológico nacionais. 

Pela rejeição. 

ES24910-0 ONOFRE CORR~A PMDB 
********* PARECER ********* 

Por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento 
da Comissão de Sistematização, a emenda deve ser parcialmente 
acolhida. 

Pela aprovação parcial. 

ES24911-8 ONOFRE CORR~A PMDB 
********* PARECER ********* 

Não obstante a preocupação demonstrada pelo autor da e
menda, o nosso parecer é pela sua prejudicialidade, face à 
constatação de que o assunto nela contido está regulado pelo 
disposto no item II do art. 258 do Substitutivo, que assegura 
"uniformidade e equivalência dos beneflcios e serviços para 
os segurados urbanos e rurais. 

Pela prejudicialidade , pois . 
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A presente Emenda pretende supr1m1r os dois primeiros 
artigos das Disposições Transitór i as, os quais d i sc i pli nam a 
concessão de anistia e a comissão dos atos prat icado durante 
o regime de exceção , repectivamente. 

A anistia constit ui anseio de grande número de brasilei
ros a t ingidos por atos do regime autor i tár io . 

É hora de se corr i g i r situações geradas que i mp li caram 
graves prejuízos par a tantos brasileiros. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES24913-4 ONOFRE CORRtA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pret ende a emenda conferir ao pres i diário o dire ito de 
voto. 

ES24914- 2 

O Substitutivo não lhes nega esse direi t o. 
Pe l a aprovaçã par i a l . 

ONOFRE CORRtA 
********* PARECER ********* 

ES24915- 1 

Trata-se de matéria típica de lei ordinária. 
Pela rejeição. 

ONOFRE CORRtA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

O caput do art. 7o ., do substitutivo assegura , entre ou
tros d i reitos, a todos os trabalhadores indistintamente , o do 
Fundo de Garant i a de Tempo de Serv i ço. 

Por tanto, a Emenda propõe o que já se acha gar ant i do . 
Pela prejudicialidade. · 

ES24916-9 ONOFRE CORRtA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfe i çoamento do Subs ti tu
t i vo . Pelo contrár i o , cont raria a f i losofia e as diretr izes 
que pr ocuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES24917-7 ONOFRE CORRtA PMDB 
********* PARECER ********* 

Por consubstanciar entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização, a emenda deve ser acolhida. 

Pela aprovação . 

ES24918- 5 ONOFRE CORRtA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concor re para o aperf eiçoamento do Substitu
tivo . Pelo contrário, contraria a fi l osofia e as d i retri zes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Proj eto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES24919- 3 ONOFRE CORRtA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda apresent ada não s e coaduna com o atua l propósito 
de simplificar a redação do Proj eto, pe la eliminação de ex
pressões ou de artigos prescindíveis . É preferível adotar uma 
forma que contenha o princípio do direito , como o fez o Subs
titutivo do Relator, sem , contudo, estender-se em aspectos 
que são pertinentes à le i ordinária. 

Pe l a r ejeição . 

ES24920-7 ONOFRE CORRtA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor da emenda que a aposentador i a por velhi 
ce do t r abalhador rura l ocorra aos 60 anos de idade , reduzin
do-a , por tanto, em cinco anos. 

Entedemos que o limite de 65 anos de idade, previsto pa
ra a concessão desse benefício, deve ser mantido, em vista 
da melhoria das condições da vida do brasileiro e, consequen-
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ES24920-7 ONOFRE CORR~A PMDB 

temente, do aumento de sua espectativa de vida. 
Pela reje i ção . 

ES24921-5 JAMIL HADDAD PSB 
***** **** 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 acolhida, já que da hipótese 
cuida a legislação ordinária. 

Pela aprovação. 

ES24922-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Em essência sua emenda está acolhida no Subs t itutivo. 
Alguns pontos contém desdobramentos que melhor se situam no 
âmbi to da l egi s l ação o r d inári a e complementar . 

Pela aprovação parcial. 

ES24923-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* 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 . 

ES24924-0 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem em vista eliminar a prev1sao do sistema mis
to, "majoritário e proporcional" para a escolha dos Deputados 
Federais. 

A Emenda é de ser aceita parcialmente desde quando 
pareceu melhor , e finalmente, deixar à lei complementar 
nir o sistema de escolha dos membros da Câmara Federal , 
vado pelas razões já alinhadas na apreciação da Emenda 
ES 25130-9 . 

nos 
defi

le-
no . 

ES24925-8 JAMIL HADDAD PSB 
****** ** * PARECER ******* ** 

O problema do usocapião em áreas rurais já está contem
plado na legislação ordinária não sendo necessário sua intro
dução no texto constitucional . 

Pela rejeição. 

ES24926-6 JAMIL HADDAD PSB 
** **** *** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24927-4 JAMIL HADDAD PSB 
**** ***** PARECER ***** *** * 

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

Pela rejeição . 

ES24928-2 JAMIL HADDAD PSB 
*** ** ** ** PARECER ****** *** 

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

Pela rejeição. 
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Dadas as peculiar i dades i ner entes ao transporte intermo
dal , mister se faz encaminhar os dispositivos que normati zam 
o seu funcionamento, a uma legislação ordinária que, contem
plando todas as modalidades de transporte, proceda à perfeita 
ordenação da política de transportes do País . 

Pe l a rejeição. 

ES24930-4 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

O poder de legislar atr i buído ao Presidente da República 
no artigo 94 difere , f undamentalmente, do atual decreto-lei . 
A ef i cácia dos atos por ele editados têm vida efêmera (30 di
a ) não ser que o l egis l ativo os conver t a em l ei. 

ES24931-2 JAMIL HADDAD PSB 
********* 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 disposit i vo que deve ser objeto de legislação ord i nár i a e , 
deste modo, aperfeiçoar a técnica l egislativa. 

Pela aprovação . 

ES24932-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Art. 305. Rejeitamos a 
sugestão por entendermos necessária a manutenção de disposi
tivo que trata da especificação daqueles que têm direito a 
proteção especial. 

Pela rejeição. 

ES24933-9 JAMIL HADDAD PSB 
***** *** * PARECER ********* 

A inclusão proposta torna ineficaz a regra que visa a 
fomentar a produção e o desenvolv i mento do setor agrícola, 
pois há casos em que a injeção de recursos públicos é inevi
tável. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES24934-7 ALYSSON PAULINELLI PFL 
** ***** ** PARECER ** ***** ** 

A emenda sob exame deseja cr i ar na competência dos Esta
dos o imposto único dobre minerais , lubrificantes, combustí
ve i s e energ i a elétrica, à semelhança dos atuais impostos ú
ni cos federais . Jusitifica que os setores mi neral e energéti
co possuem característ i cas próprias que tornam conveniente a 
tributação única. A transferência da União para os Estados é 
justificada como correção de injustiça para com as regiões 
mineradoras e produtoras de insumos básicos, necessitadas de 
recursos que possibi l item o desenvolvimento de outras ativi 
dades produt i vas em subst i tuição à mineração, quando da 
exaustão das jazidas ou diante da perda de parte substancial 
de território pela construção de barragens hidrelétrica. 

O Projeto prevê a extinção dos impostos únicos e a in
corporação dos bens tributados para o campo de incidência do 
ICMS, todavia com exceções para as operações interestaduais e 
até estabelecimento de alíquotas para as operações intraesta
duais (art. 209 , 5o.-II e 8o., II-b ) . Só essas inter f e
rências na tri~utação revelam a complexidade dela e os riscos 
em desmanchar um sistema de impostos únicos para reconstrução 
nas incidências do ICM . 

Todavia, a dec i são é eminentemente política . 

ES24935-5 ALYSSON PAULINELLI PF L 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda pretende acrescentar ao parágrafo único do art. 
10, uma referência ao resguardo das necessidades inadiáve is 
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O que é necessário resguardar, em caso de greve, é o in
teresse maior da comuni dade, não o da empresa . 

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

Somos pela rejeição . 

ES24936-3 FERNANDO GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o . do Capítulo 
das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação de Esta
dos. 

O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do 
Substitutivo que vamos oferecer, em r azão do acolhimento da 
Emenda apresentadas para esse fim. 

Diante e e fato . somos pela prejudicialidade da Emenda . 

ES24937-1 FERNANDO GOMES. PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24938-0 GILSON MACHADO 
********* 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 . 

ES24939-8 GILSON MACHADO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

GILSON MACHADO PFL 
********* 

ES24940-1 
********* PARECER 

Pretende 
do artigo 13, 
co. 

o autor imprimir nova redação ao parágrafo 10 
a fim de tornar o texto mais justo e democráti-

Entendemos que a redação atual deve ser mantida, tendo 
em vista que disciplina a matéria de forma clara, concisa e 
abrangente. · 

Pela aprovação parcial. 

ES24941-0 GILSON MACHADO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda sugere a supressão do art. 239 do Substitutivo 
por se tratar de matéria passível de legislação ordinária. 
Outrossim, não é oportuno institucionalizar o subsídio no tex 
to constituciona l . 

Pela aprovação da emenda. 

ES24942-8 NOEL DE CARVALHO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob apreciação consagra o princípio da liberda
de de ensino, salvo para fins de autorização, reconhecimento 
e credenciamento de cursos, assim como para cumprimento da 
legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional. 
. A proposição, além de conter importante princípio de na-
tureza democrática, pode contribuir para o atendimento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qualidade do ensino. 
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Pe l a aprovação . 

ES24943-6 OSMAR LEITÃO 
********* PARECER ********* 

PDT 

PFL 
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Tendo em vista as necessidades de expansão e me lho r amento 
do e nsino público fundamental, a Emenda em exame f o i acolhida 
na f orma do Substitut ivo . 

Pela aprovação parc i al. 

ES24944-4 OSMAR LEITÃO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo úni co do 
art. 281, a fim de permi t ir que os recu r sos públicos sejam 
destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino 
pago em instituições pr ivadas . 

A ressa l va pret end i d~ no parãgrafo úni co cont raria , de 
forma diametralmente oposta , a regr a contida no "capu t" - o 
que , se no méri t o d i ver ge da opção polí tica adotada par a o 
modelo educacional bras il eiro, na técn ica não é menos reco
mendável. 

Pela rejeição. 

ES24945-2 OSMAR LEITÃO PFL 
********* PARECER ** *** **** 

O conteúdo da 
ao substitutivo , observadas 
281 . 

Emenda j á está incorporado 
as restrições contidas no Artigo 

Pe la aprovação parcial. 

ES24946-1 OSMAR LE ITÃO 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao substit uti vo. 

Pela aprovação parcial . 

ES24947- 9 OSMAR LE ITÃO 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES24948- 7 OSMAR LEITÃO 
********* PARECER ********* 

PFL 

já foi 

PFL 

já foi 

PFL 

O autor da emenda propõe a supressão as d i sposições que 
proíbem a acumulação de aposentadorias . 

Esta proibição, além de tradiciona l em nosso ordenamento 
junrídico, constitui - se em impor t ante salvaguarda das f inan
ças da previdência social que , por já permitir aposen t adorias 
precoces , não tem condições de permit i r , também , a acumulação 
das mesmas. 

Pela rejeição . 

ES24949-5 OSMAR LEITÃO PFL 
********* PARECER ********* 

Por consubstanciar entend i ment o predominante na Comissão· 
de Si st emati zação, a emenda deve ser acolhida no mé r i to . 

Pela aprovação parc i al. 

ES24950-9 OSMAR LEITÃO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda quer conferir ao Defensor Público a mesma situ
ação do Ministério Públ i co. Não nos pa rece aconselhável. 

Pel a rejeição . 

ES24951- 7 OSMAR LE ITÃO PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES24952-5 OSMAR LEITÃO 
******** * PARECER ******** * 

PFL 

PFL 
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Segundo a tradição histórica, a autonomia é um at r ibuto 
das universidades e não das instituições isoladas . 

Pela rejeição . 

ES24953-3 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL 
********* PARECER ********* 

A emenda quer conferir ao Defensor Público a mesma situ
ação do Ministério Públ i co. Não nos parece aconselháve l . 

Pela rejeição . 

ES24954-1 JOSÉ CARLO COUT NHO PL 
******** * PARECER **** ***** 

Muito embora se reconheça a importância econom1ca das em
presas de pequeno porte e a necessidade de lhes conferir tra
tamento diferenciado e favorecido, não se justifica conce
der-lhes, aprioristicamente, isenções tributárias, como pre
tende a Emenda. 

A especificidade setorial da problemática que atinge es
sas empresas, e sua natureza dinâmica, sugerem que a questão 
tributária deva ser adequada tendo presente essas caracterís
ticas, e não globalmente, o que poderia levar a própria nega
ção da isenção fiscal como instrumento de promoção desse seg
mento econômico . 

Pela rejeição. 

ES24955-0 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24956-8 CHICO HUMBERTO PDT 
********* PARECER ******* ** 

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

Pela rejeição . 

ES24957-6 CHICO HUMBERTO PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda dispõe sobre a proibição do acesso de estrangei
ros à propriedade da terra no País. 

A proibição é impert i nente . No nosso entender, a legisla
ção deverá, .sim, estabelecer restrições e limitações à aqui
sição ou arrendamento de imóvel rural por pessoas físicas ou 
jurídicas estrangeiras. 

Pela rejeição. 

ES24958-4 CHICO HUMBERTO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Tí
tulo X, o qual prevê a criação de novos Estados. 

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

ES24959-2 JOSÉ CARLOS COUTINHO 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a permitir mais de uma recondução 
classista dos Tribunais Regionais de Traba lho. 

Optamos por limitá-la a uma. 
Pela rejeição. 

PL 

do juíz 
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ES24960-6 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL 
********* PARECER ********* 

A emenda, em parte, concorre para o aper f eiçoamento do 
texto do Substitutivo do Relator, razão porque opinamos pela 
aprovaç ão parcia l. 

Pela aprovação parcial . 

ES24961-4 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL 
********* PARECER ********* 

A emenda prop5e alterar a expressão "saúde ocupacional" 
do Art. 263 para "tratamento dos i nfortúnios do trabalho" . 

Considera que as ações de segurança, higiene e medicina 
do t rabalho , englobadas pela expressão "saúde ocupacional" 
devem pertencer ao Mi nist é r io do Trabalho e não ao sistema 
úni de saúde . 

Tendo em vista a retirada a expressão "saúde ocupa-
cional" pelo Relator, fica prejudicada a anãlise da Emenda . 

Pela prejudicialidade . 

ES 24962-2 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24963-1 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

O objetivo da proposição jã se encontra atendido nos 
termos do Substitutivo. Concluímos pela prejudicialidade da 
Emenda . 

ES24964-9 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justificar a 
retirada do termo "saúde" do inciso XVII do artigo 7o . do Su
bstitutivo . 

Consideramos , contudo , que o dispositivo , objeto da 
emenda, em seu todo, encontra-se contido no inciso XVIII. Por 
essa razão, optamos pela supressão completa do item em ques
tão. 

Pela aprovação. 

ES24965-7 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

Segundo a tradição do Direito brasileiro, a Emenda em te
la trata de matéria infraconstitucional, merecendo ser consi 
derada quando se tratar da legislação complementar e ordiná
ria. 

Pela rejeição . 
-------------------------------------------------------------------------------

ES24966-5 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

Coincide com a nossa ótica o objetivo visado pela emenda 
em foco, tanto que decidimos suprimir o final do parãgrafo em 
causa, após a expressão "â imagem". Pela aprovação. 

ES24967-3 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A participação dos trabalhadores na gestão das empresas 
tem o verdadeiro significado da integração do capital e do 
trabalho . Traduz, portanto, relevante conquista dos trabalha
dores que, também participando dos lucros, permitirã que se 
cumpra a verdadeira função social da empresa. 

ES24968-1 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu-
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PMDB 

tivo . Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição . 

Pela rejeição. 

ES24969-0 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

O objetivo da Emenda é alterar o 2o. do art. 74 para au
mentar, de oito para dez, o número mínimo de deputados por 
Estado pelo Distrito Federal, sob o argumento de que o mí
nimo consagrado no Projeto penaliza os Estados menos populo
sos . 

O aumento proposto pela Emenda, de outra parte, mais vulne
ra o princípio da proporcionalidade, já, em princípio, atin
gido com a fixação de um mínimo por unidade federativa. Ali
ás . f o i por esta úl i ma ra 7-ã ,ue se aumentou o 1 imite má
ximo por Estado, que era de sessenta e passou para oitenta. 

ES24970-3 ISMAEL WANDERLEY PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação, na forma do Substitutivo . 

ES24971-1 RONALDO ARAGÃO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda procura reservar a empresas nacionais a parti~ 
cipação em atividades seguradoras. 

A expressão é muito ampla , vez que, por atividade segu
radora, pode compreender gama variadíssima de seguros. 

Pela rejeição . 

ES24972-0 RONALDO ARAGÃO PMDB 
********* PARECER ********* 

As alegações do Constituinte são procedentes . Contudo , 
entendemos que a intervenção e a desapropriação, conquanto 
devam ser admissíveis em relação aos serviços de saúde, devem 
incluir-se no dispositivo que generaliza o instituto. 

Pela rejeição . 

ES24973-8 RONALDO ARAGÃO PMDB 
********* PARECER ********* 

O texto resguarda a possib i lidade de ações e serviços 
públicos de saúde, indispensáveis no País , sem tolher a ini
ciativa privada, cuja elaboração é explicitada no parágrafo 
10. do art. 227. 

Pela reJeição. 

ES24974-6 RONALDO ARAGÃO PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhida a sugestão de reduzir a intermediação de empre
sas privadas de fins lucrativos na relação entre o Poder Pú
blico e as classes de profissionais de saúde, incluindo-se a 
expressão "e sem fins lucrativos". 

A manutenção da expressão "de forma supletiva" objetiva 
caracterizar a colaboração indispensável do setor privado ao 
sistema único de saúde . 

Pela aprovação. 

ES24975-4 ODACIR SOARES PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda, salvo a pequena alteração na utiliza
ção do verbo, foi aproveitada na redação do art . 231 do Subs
titutivo. 

Pela aprovação parcial. 
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O artigo 231 não quebra o princ1p1o da livre iniciativa, 
pois não determina a monopolização estatal do setor , mas , 
pretende resguardar as riquezas não-renováveis do subsolo 
brasil ei ro. 

Pela rejeição. 

ES24977-1 ODACIR SOARES PFL 
********* PARECER ********* 

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

pretendido pelo seu Autor. 
Pela aprovação parcial . 

E$24978-9 ODACIR SOARES PFL 
********* PARECER ********* 

En t endemos que todas as at ivi dad pr evi a n art . 232 
devam ser exclusivamente efetuadas por empresas nacionais pa
ra atender aos objetivo de defender o interesse e o controle 
do País sobre tais atividades , por suas característ i cas espe
cíficas. Por essa razão somos pela rejeição da emenda . · 

Pela r ejeição. 

ES24979-7 ODACIR SOARES PFL 
********* PARECER ********* 

Aproveitado integralmente no Substitutivo do Relator. 
Pela aprovação. 

ES24980-1 CARREL BENEVIDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a emenda assegurar aposentador i a por velhice 
aos 65 anos de idade para o homem e aos 60 para a mulher. 

Entendemos que esse benefício deve ser concedido a ambos 
os sexos aos 65 anos de idade, até mesmo porque , na maioria 
dos casos, expectátiva de vida da mulher supera a do homem. 

Pala rejeição. 

ES24981-9 BETH AZIZE 
********* PARECER ********* 

A Emenda nada acrescenta ao art . 250. 
Somos pela sua rejeição . 

ES24982-7 BETH AZIZE 
********* PARECER ********* 

PSB 

PSB 

A proposta do eminente Constitu i nte contribui para tornar 
clara a redação do dispos iti vo, devendo, pois, ser acolhida. 

Pela aprovação. 

ES24983-5 BETH AZIZE PSB 
********* PARECER ** ** ***** 

Somos pela aprovação no que concerne à possibilidade de 
dissolução da sociedade conjugal, desde , porém, que se esta
beleça a condição para tal. Entendemos , também , ser pertinen
te a fixação pelo texto constitucional de regra que impeça a 
limitação do número de dissoluções da sociedade conjugal. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES24984-3 BETH AZIZE PSB 
***** **** PARECER ** *** **** 

A emenda em apreço pr etende reduzir substancialmente o 
tempo de trabalho exigido para a concessão de aposentadoria 
por tempo de serviço. 

A nossso ver, é injustificável tal pretensão , eis que , 
segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente , nas últimas 
décadas, a média de vida da população brasile i ra . 

Não bastasse essa circunstância, a medida traria ser1os 
problemas para o sistema previdenciár io, portanto est aríamos 
aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados . 

Pela rejeição . 
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Em que pese a opinião do douto constituinte, opino pela 
rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante com o entendi
mento da Comissão de Sistematização. 

ES24986-0 BETH AZIZE PSB 
********* PARECER ********* 

Como já tiveram ocasião de manifes t ar em parecer sobre 
outra emenda, os trabalhadores dispõem como o povo em geral, 
no regime democrático de vários canais de representações in
clusive o Poder Legislativo. 

Por esses canais pode criticar e fiscalizar, que é a me
lhor forma de participar validamente. 

Quanto às administrações de órgãos , demandam ger almente 
competênc i a técnica: aquelas participações, nesse caso, nem 
sempre seriam proveitosa. 

Somos pe l a r e jei ção . 

ES24987-8 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A inclusão de ítem ao art. 77, no sentido de que o Con
gresso Nacional declare a nulidade de atos ilegais, nos pare
ce, além de temerária ante a complexidade do assunto, dispen
sável ante as providências fiscalizadoras do Tribunal de Con
tas da União e a obrigação que este tem de representar ao Po
der próprio para que se dê a solução cabível em caso de irre
gularidades ou abusos (art, 104, ítem XI). Assim, a nu l idade 
de qualquer ato pode ser declarada até mesmo administrativa
mente, sem necessidade de deliberação do Legislativo. 

ES24988-6 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda sob exame quer que o dispositivo do item I, do 
5. do art. 209, seja alterado. Pretende que o Senado, ao esta 
belece~ as alíquotas aplicáveis à circulação de mercadorias 
nas operações externas e nas prestações de serviços, essas 
alíquotas não pos~am ser inferiores a um terço daqueles fixa
das para operações internas. 

Traz para o 5. ainda a parte final do 7. do Projeto , 
o qual considera internas as operações interestaduais realiza 
das para consumidor final . Justifica que o percentual propos
to (na verdade fração unitária) servirá como margem de segu
rança aos Estados que sejam prejudicados com a alteração, al
guns iniciantes no processo de industrialização; que o não au 
ferimento de tributos com mercadorias produzidas em seu terri 
tório pode funcionar como desestímulo ao processo de desenvol 
vimento industrial e a acumulação de capital técnico; que os 
países desenvolvidos que adotam o critério do destino na co
brança do imposto já possuem sólida estrutura interna de movi 
mentação de mercadorias e serviços; que diferente é comparar 
trocas entre estados brasileiros que tem estruturas díspares; 
que o anteprojeto pode consolidar uma divisão de trabalho em 
que a especialização dar-se-á entre produtores de mercadorias 
e distribuidores comerciantes. 

A análise trazida pela emenda evidencia a conveniência de 
transferir para o Código Tributário e a lei comum as partes 
mutáveis do sistema tributário. 

Nova versão do Projeto atribui ao Senado cuidar das alí
quotas aplicáveis, o qual poderá aplicar a reivindicação. 

ES24989-4 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em tela visa a alterar a redação do art . 7o. do 
do Título Das Disposições Transitórias. 

Dada a supressão do referido dispositivo no Substitut ivo a 
ser apresentado pelo Re l ator em razão do acolhimento de Emen
das nesse sentido, somos pela prejudicialidade da proposição . 

ES24990-8 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda introduzir alterações no parágrafo 
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un1co do artigo 200 , para tratar da devolução dos empréstimos 
compulsórios e para mandar aplicar-lhes todas as garantias do 
contribuinte pr evis t as no ar ti go 202 (pric í pio da legalidade , 
i gualdade de t r atamento, etc .) . 

Ora , a de t erminação de prazo para resgate do empréstimo, 
assim como a cláusula de correção monetár i a, não constituem 
matéria constitucional , devendo ser di sciplinadas a nível de 
legislação ord i nária . A mesma lei que institu i r o emprés t imo , 
regulará , também, a sua devo l ução , inclusive quanto aos res
pectivos acréscimos , pois as condições de resgate têm ev i den
te vinculação com as circunstâncias que motivaram o emprésti
mo e com o va lor deste . 

Com relação à ap l icação do art igo 202 aos empréstimos 
compulsórios, o dispositivo que se pretende alterar já atende 
em parte a pretensão, porque faz remissão expressa a item do 
ar t i go 202 . A mai , s empréstimos autor izados no Subst i t u
t ivo se des t inam a atender despesas decorrentes de calam i dade 
pública, e esta ocorre inespe r adamente, impossib i l i tando, as
sim , a aplicação do disposto no item III do artigo 202. O 
item IV evidentemente não poderá ocorrer em relação aos em
préstimos compulsór ios, pois que estes são sempre restitu í
dos . O item II também levaria a ex igir-se o empréstimo até 
das populações atingidas pela calamidade - o que poderia re
presentar inominável injustiça. 

Pela rejeição. 

ES24991-6 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

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

Pela rejeição. 

ES24992-4 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES24993-2 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
******* ** PARECER ** ******* 

Com a Emenda pretende-se incluir, entre os cargos cujo 
preenchimento dependa da aprovação prévia pelo Senado da Re
pública , os de Governador do Distrito Federal , do Presidente 
do BNDES e do Banco do Brasil entre outros . 

Somos contrário às inclusões sugeridas na Emenda, come
çando pelo fato de o Projeto haver encampado, com adesões ge
rais, o processo de escolha do Governador do Distrito Federal 
por eleição . Em relação ao Presidente do Banco do Brasil, de 
referir que se trata de uma sociedade por ações, cabendo ex

clusivamente aos seus acionistas escolher o respectivo Presi-
dente. 

Pela rejeição. 

ES24994-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A presente Emenda reves t e-se de grande alcance social, ao 
assegurar a todos os brasileiros o direito ao atendimento de 
suas necessidades básicas , de forma gradativa, no prazo de 
dez anos . 

Para atender ao programa em apreço a União deverá proce
der a tranferências automáticas de recursos financeiros para 
os Municípios, Estados ou comunidades locais organizadas . 

A implementação da medida, entretanto , torna-se difícil, 
t endo em vista o déficit púb l ico existente no Pa í s . 

O atendimento às necessidades bás i cas , relacionadas com 
a saúde , o ensino, e o saneamento básico , cabe ressaltar , tem 
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previsão nos planos e projetos elaborados pelos órgãos compe
tentes , devendo as leis orçamentárias prever dotações compa
tíveis com os programas sociais. 

Pela prejud i cial i dade da Emenda . 

ES24995-9 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a instituição da reclamação judicial ou 
administrativa feita diretamente pelo sindicato como substi
tuto processua 1 . 

Incluimos a matér i a no Substitutivo , por considerá-la re
levante, mas sob outra redação. 

Somos pe l a aprovação, nos t ermos do Substi t ut ivo. 

ES24996-7 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
******* ** PARECE R ** *** **** 

Pela prejudicialidade em razão da aprovação da Emenda 
ES-33385-2 

ES24997-5 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Tem em vista a Emenda a manutenção do vigente sistema 
proporcional de escolha dos membros da Câmara Federal , sob o 
argumento de que o sistema misto, encampado pe lo Projeto, 
constituiria um retrocesso , permitindo o "aumento do cliente-
1 ismo e do poder econômico". 

Muito embora não concorde com o argumento feito suporte 
de sustentação da emenda , entendemos melhor deixar à lei com
plementar definir o sistema de escolha dos membros da Câmara
Federa 1 . 

A emenda , em face da nova opção pela definição do siste
ma, em lei complementar , é aceite parcialmente. 

Aprovada na forma do Substitutivo. 

ES24998- 3 JAMIL HADDAD PSB 
** ******* PARECER ***** **** 

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

Pela rejeição. 

ES24999-1 JAMIL HADDAD PSB 
******* ** PARECER *** ****** 

Razão assiste ao ilustre Autor da Emenda . Inegável a sua 
contribuição para o aprimoramento do texto consti t ucional em 
elaboração. 

Pela aprovação. 

ES25000-1 JAMIL HADDAD PSB 
***** *** * PARECER ** ******* 

Embora reconheçamos os bons propósitos em que foi versa
da a presente Emenda, acreditamos que ela está prejudicada , 
po i s a matéria de que trata já está contido nos artigos : 268, 
incisos II e IV e art. 299 "in fine" . 

Pela prejudicialidade. 

ES25001-9 JAMIL HADDAD PSB 
******** * PARECER ********* 

Nos parece que a redação dada ao Capítulo dos Partidos 
Políticos é bastante abrangente e dá àquelas agremiações toda 
a proteção . 

Ante o exposto não concordamos com a inclusão do precei
to proposto na emenda. 

Parecer contrário . 

ES25002-7 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Em que pese a op i nião do douto constituinte , opino pela 
rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante com o entend i-
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ES25003-5 JAMI L HADDAD 
********* PARECER ********* 
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A Emenda tem por objet i vo ampl i ar a redação do dispositivo 
i ncluindo matéria de lei ordinária . Dada a intenção de tornar 
o texto isento de toda expressão prescindível, não deve ser 
incluída no texto do Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES25004-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

O Relator optou pe l a manutenção do texto do substitutivo. 
Pela rejeição . 

ES25005-1 J AM I HADDAD 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES25006-0 JAMIL HADDAD 
***** ** ** PARECER ** ******* 

PSB 

já foi 

PSB 

Optamos, no Substitutivo , pela duração diária do trabalho 
não superior a 8 horas, o que não impede que a legislação 

ordinária , se assim entender o Congresso Nacional, estabeleça 
a jornada semanal de 40 horas. 

Pela rejeição . 
-------------------------------------------------------------------------------

ES25007-8 JAMIL HADDAD PSB 
** **** *** PARECER ********* 

ES25008-6 

É desnecessár i a a referência pretendida pela emenda. 
Pela rejeição. 

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

0 

A redação legal de transferência de poupança entre soetres 
regiões , Estados ou Municípios seria, a nosso ver, norma inó
cua . A poupança privada flui , no sistema capitalista , para os 
setores de maior rentabilidade, de manor risco e de maior li
quidez. 

Entendemos que às regiões mais pobres, inclusive Estados e 
Municípios devem ser alocados recursos públicos, sobretudo os 
investimentos e gastos do governo anualmente deliberados pelo 
Congresso Nacional , que criem as condições reais para atrair 
os investimentos privados. 

Pela rejeição. 

ES25009-4 JAMIL HADDAD PSB 
****** *** PARECER ********* 

Muito embora se reconheça a importância econômica das em
presas de pequeno porte e a necessidade de lhes conferir tra
tamento diferenciado e favorecido , não se justifica conce
der-lhes , aprioristicamente , iSenções tributárias , como pre
tende a Emenda. 

A especificidade setorial da problemática que atinge es
sas empresas, e sua natureza dinâmica, sugerem que a questão 
tributária deva ser adequada tendo presente essas caracterís
ticas, e não globalmente, o que poderia levar a própria nega
ção da isenção fiscal como instrumento de promoção desse seg
mento econômico. 

Pela rejeição. 

ES25010-8 JAMIL HADDAD PSB 
***** **** PARECER ********* 

A Emenda itenta formular nova redação para o artigo 184 do 
Substitutivo . 

Em que pese as razões aduzidas na justificação, preferimos 
manter o texto, que nos parece mais adequado. 

Pela rejeição. 
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Decide o Relator , diante da multiplic idade das propostas 
recebidas e das opções feitas como resultado de negociação, 
propor a rejeição da presente emenda, por incompatibili zar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fruto de amplo 
consenso. 

ES25012-4 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Ai nda que a ma ioria seja mutável , a consulta deve ser 
dirig i da a ela, pois do contrário, a nomeação do Primeiro 
Ministro não terá supor t e para sua sustentação . 

ES25013- 2 J AMI HA DDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Tem por objetivo a Emenda a supressão do ítem VI do art . 
76, que prevê possa , mediante le i , ser transfer i da temporari
amente a sede do Governo Federal . 

O nobre Autor da Emenda justifica-a sob o argumento de 
que tal previsão "daria margem a contínuas tentativas de gru
pos insatisfeitos com a transferência da Capital para o Cen
tro do País" . 

Não vemos razão para os temores do nobre Autor da Emenda . 
O preceito vem constando de nossas Constituições desde 1934 , 

com exceção da de 1937 , e mesmo após transferida a Capita l 
par a o Planalto Central a ex i stência da previsão não logrou , 
em mais de vinte e cinco anos, os incômodos assinaiados na 
justif i cat i va da Emenda . 

Pela rejeição. 

ES25014-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ** ******* 

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

Pela rejeição. 

ES25015-9 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva supr i mir a ressalva constante do pará
grafo 3o ., "fine " , do artigo 218 do Projeto de Constituição 
da Comissão de Sis t ematização. 

A supressão proposta implica em d i ficultar a operação de 
inúmeros órgãos e entidades da administração Pública que, por 
dificuldades de natureza geográfica ou operacional, não con
tam com instituições financeiras ofic i ais próximas. 

Pela reje i ção . 

ES25016-7 JAMIL HADDAD PSB 
** ******* PARECER ** *** **** 

Propõe supressão na redação do parágrafo 48 do artigo 
6o . ,para não assegurar exclusivamente ao Estado a arrecadação 
das importâncias relativas a direitos autora is. A matéria po
derá ser objeto de melhor atenção se deixada ao legislador 
ordinár i o. 

Pela aprovação. 

ES25017-5 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ** ** ***** 

A Emenda do eminente Constituin t e suprime o 2o . do art.221 , 
que estabelece que as Emendas oferecidas ao Projeto de Le i 
Orçamentária serão apresentadas na Comissão. 
Do exame da justificação da Emenda , chegamos à conclusão de 
que ela não se harmoniza com a op i nião da maioria dos Membros 
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desta Comissão, vez que o dispositivo não restringe o direito 
da emenda, a qual pode ser apresentada na Comissão, como 
também em plenário. 
Pela rejeição. 

ES25018-3 JAMIL HADDAD 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a substituição da expressão 
fundamental " por "ensino de primeiro grau" . 

Rejeitada nos termos do Substitutivo. 

ES25019-1 JAMIL HADDAD 
********* PARECER ********* 

PSB 

ensino 

PSB 

O Relator optou pela manutenção do texto do substitutivo. 
Pela rejeição. 

ES25020-5 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

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

ES25021-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

O acréscimo parece exagerado , pois não se deve lim i tar o 
funcionamento do Poder Legislativo nas ocasiões aludidas no 
art. 189 supracitado. 

Pela rejeição. 

ES25022-1 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art. 193. 
A inclusão do parágrafo é dispensável , pois a regra cons

tante do 2. já atende aos objetivos da proposição. 
Pela rejeição. 

ES25023-0 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25024-8 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo acolheu o princípio da vinculação da re
ceita de impostos como meio de assegurar recursos para o en
sino. 

Pela aprovação parcial. 

ES25025-6 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

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

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

ES25026-4 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A supressão proposta provocaria uma lacuna na busca de 
se normatizar a política de transportes do País . . 

Pela rejeição. 

ES25027-2 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A ressalva "quando presente" indica que não é atribuição 
precípua do Presidente da República pr esidir o Conselho de 
Ministros , daí a necessidade dessa menção de deferência à 
autoridade máxima do Executivo. 
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Pretende o ilustre Constituinte com sua emenda suprimir 
o critério populacional para reduzir desigua l dades 
interregionais além de esclarecer as desigualdades que 
deverão ser reduzidas, que ele propõe serem as desigua ldades 
econômi cas. É verdade que em País de dimensão continental 
como o Br asi l, com a população distr i bu ída por suas diversas 
regiões com étnias diferentes, sempre deverão existir 
diferenças regionais, com as de carát e r cultura, polí tico, 
social, religioso, étn i co 1 etc, que não podem ser igualadas 
por me i o de orçamentos . E verdade também que nem sempre se 
pode apl i car critério populacional para a distribu ição de 
todos os recursos (recursos para energia atômica, ou eólica, 
ou de marés , etc só podem ser aplicados por critérios 
técnicos e nunca populacionais; recursos de desenvol v imento 
de .. .. . .. ou de determinadas atividades agrícolas, depende 
de critérios técnicos , climáticos , de solo . etc e não 
populac i onais; apenas para citar 02 exemplos . Entretanto o 
entendimento de parte significante dos Constit uintes 
consultados leva à manutenção do texto original . 

Assim, somos pela rejeição. 

ES25029-9 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda assegurar aos partidos políticos a compe
tência de iniciativa do processo legislativo. 

Não vemos razão para tanto, especialmente tendo em vista 
que as agremiações partidárias, de regra , já estão represen
tadas nas Casas Legislativas e, obviamente, sendo de seu in
teresse a aprovação de determinada le i o respectivo objetivo 
poderá ser impulsionado através da iniciativa de seus filia
dos detentores de mandato legislativo. Por outro lado a ex
tensão aos partidos poi ít icos da competência para dar i nício 
ao processo legislativo contemplaria, imerecidamente, as a
gremi ações partidárias que nem sequer lograram fazer-se re
presentar numa ou noutra Casa Legislativa. 

Pela rejeição. 

ES25030-2 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

Através da proposta de inclusão de dois disposit ivos de 
natureza transitória no Projeto, visa a presente Emenda esta
belecer prazo para a elaboração das leis complementares refe
ridas no texto constitucional, bem como para adaptação das 
leis em vigor ao novo texto Maior . Pela Emenda é proposto 
ainda entregar à atual Comissão de Sistematização o encargo 
de tal e l aboração. 

Como alude a just ificação da Emenda , proposições seme
lhantes constavam do primeiro esboço do Projeto de Constitui
ção . 

Quanto à previsão de dispositivo consignando prazo para a 
elaboração das leis comp lementares referidas no texto cons
titucional inócua se diz a proposta , eis que o Projeto contém 
o preceito sugerido. 

A proposta de entregar à atual Comissão de Sistematização 
o encargo de elaboração das leis complementares e das outras 
a que se refere a emenda não há como ser aceite vez que a ta
refa melhor será entregue a comissões técnicas específicas. 

Pela rejeição. 

ES25031-1 JAMIL HADDAD 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação. 

PSB 

A justificação da Emenda invoca princ1p1o de Isonomia que 
não pode ser esquecido pelos Srs . Consti t uintes . 

ES25032-9 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

A matéria já se encontra suficient emente contemplada pelo 
Substitutivo . Concluímos pela prejudic ia lidade da Emenda . 
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O Substitutivo expressa, quanto à duração do mandato do 
atua l Presidente , a opinião de que deva prosseguir até 15 de 
março de 1989 . Pela rejeição. 

ES25034-5 JAMIL HADDAD PSB 
****** *** PARECER ********* 

A proposta que se contém na presente Emenda melhor será 
atendida pelo legislador constitucional estadual, onde encon
trará sede adequada . 

Pela rejeição. 

E$25035-3 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ** ******* 

Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substituti vo, 
embora a redação, como está proposta, não seja incluída. 

Pela re j eição. 

ES25036-1 LEOPOLDO PERES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende restabelecer o sistema presidencialis
ta de governo , por entendê-lo o que melhor se coaduna com a 
realidade histórico-político cultural brasileira, e, portan
to , promove as modificações necessárias no texto do Substitu
tivo do Relator. 

Ainda que coerente em seu objetivo, a Emenda deve ser 
rejeitada por não reproduzir o entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização . 

ES25037-0 LEOPOLDO PERES PMDB 
******* ** PARECER **** *** ** 

A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo 
Substitutivo. Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 

ES25038-8 MAGUITO VILELA PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Por representarem os Senhores Senadores mais diretamente 
a unidade federada perante a União, que propriamente seu po
vo cuja representação está mais afeta aos Deputados Federais, 
não vemos motivos para a equiparação dos respectivos manda
tos , nem para a extensão ao Senado do princípio da dissolubi
lidade. Ademais, apesar do mandato de oito anos para os Sena
dores, a Câmara Alta também sofre renovação, como a Câmara 
dos Deputados , quadrienalmente. 

ES25039-6 FURTADO LEITE PFL 
*** **** ** PARECER ********* 

A emenda quer conferir ao Defensor Público a mesma situ
ação do Ministério Público. Não nos parece aconselhável. 

Pela rejeição. 

ES25040-0 FURTADO LEITE PFL 
** *** **** PARECER ***** **** 

A matéria constante da presente emenda é típica da legis
lação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES25041-8 FURTADO LEITE PFL 
**** *** ** PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva conferir imunidade às entida
des filantrópicas dos encargos sociais e FGTS de seus funcio
nários, passando a União a arcar com esses encargos. 

A providênci3, que em tese pode ser considerada razoá
vel, na prática irá acarretar sérias dificuldades ao Poder 
Público, que inclusive teria sensível aumento em sua despesa . 

O perigo de abuso e empreguismo são aspectos que também 
podem ocorrer. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES25042-6 ORLANDO BEZERRA PMDB 
**** ** ** * PARECER ******* ** 
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O objetivo da emenda é, através da inserção de um artigo 
no Capítulo do Poder Legislat i vo, assegurar aos ex-deputados 
f ederais e ex-senadores as prerrogativas inerentes aos titu
lares desses mandatos, quando tenham exercido "trinta anos de 
mandatos consecutivos" . 

Ocorre que as prerrogat i vas constitucionais, tendo a ver 
com as imunidades parlamentares, não são exatamente dos mem
bros do Poder Leg i slativo mas de suas Casa e só se just ificam 

no interesse da Instituição e para o pleno exercício da Re
pr esen t ação pol í t i ca de seus membros, pelo que não se justi
f ica que a ex-congressis t as e l as s e estendam. 

Pela rejeição. 

ES25043-4 FURTADO LEITE PFL 
******** * PAREC ER ********* 

O t eor da emenda é interessante e revela o cuidado do 
autor com o aprimoramento dos mecanismos operacionais do 
s i stema de Seguri dade Soc i a l . E nt end~mos , não b an e , o. ue a 
matéria , por sua natureza regulamentar, é mais suscetível de 
tratamento por via de legislação ord i nária , e poderá ser 
r etomada em etapa ulterior do processo de elaboração 
legis lat iva das bases do novo sistema de prot eção social . 

Pela rejeição . 

ES25044-2 FURTADO LEITE PFL 
********* PARECER ********* 

A proposta de emenda não se compadece com a tendência 
histórica do desenvolvimento institucional do Sistema de 
Previdência e Assistênc ia Social , que se caracteriza pela 
unificação de entidades com base no critério de 
especialização. Cabe notar , o propósito, que o texto do 
Relator preconiza a un i form i zação e equ ivalência dos 
benefícios e serviços para segurados urbanos e rurais , fator 
que r·eforça ainda mais a proposta de unificação institucional 
de cada segmento da Seguridade Social. 

Pela rejeição . 

ES25045-1 FURTADO LEITE PFL 
********* PARECER ** *** ** ** 

Para que haja proteção ao indigente, necessário saber 
a fonte de recursos . O Estado contribui para inúmeras ent i da
des filantrópicas, assintenciais e de ensino objetivando tal 
finalidade . 

Considerando o mérito indiscutível da sugestão, o assun
to deve ser tratado mais adequadamente em lei ordinária, ra
zão pela qual não podemos acolher a emenda. 

Pela reje i ção. 

ES25046-9 FURTADO LEITE PFL 
** ******* PARECER ******** * 

O autor da Emenda propõe reduzir de 20 para 5 anos o 
prazo do pagamento da indenização de terras desapropriada pa
ra fins de reforma agrária. 

Sua proposta inviabilizaria a reforma agrária , uma vez 
que seria impossível aos novos pequenos produtores rurais be-

. nef i ciados com a aquisição de terras desapropriadas pagarem 
as terras adquiridas também no prazo de 5 anos . Além do mais 
indenização será feita "com cláusula de preservação do valor 
real" nos termos do Substitutivo que estamos apresentando. 

Assim , somos pela rejeição da Emenda . 

ES25047-7 FURTADO LEITE PFL 
********* PARECER ********* 

Pel3 rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização . 

ES25048-5 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A emenda proposta de fato aperfeiçoa o texto e , portan
to , deve ser acolhida no seu conteúdo. 

Somos, pois, pela sua aprovação. 
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PMDB 

Em que pese a opinião do douto constituinte , opino pela 
rejeição da Emenda, por entendê- la conflitante com o en tendi
mento da Comissão de Sis t ematização. 

ES25050-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ****** ** * 

Pela aprovação. A emenda se ajusta perfeitamente ao en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

ES 25051-5 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 
********* PARECER ********* 

O ilustre Consti t uinte pretende supr1m1r, do artigo 263 
do substitutivo do Rela t or , a expressão "e Saüde Ocupacional" 
argumentando que "o Sistema Nacional ünico de Saüde tem como 
alvo o ser humano (a saüde püblica) , enquan t o o alvo da Saüde 
Ocupac i onal é o Trabalhador" . 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conce i tos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema ünico de Saüde. 

Por estar consignado no artigo 7o., ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saüde, Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado , no caso , através do Sistema ünico de 
Saüde . 

Entende o relator que a definição de Sistema ünico não o 
VINCULA a um determinado min i stério , ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vários ministérios . 

Quant o ao termo "Saüde Ocupaciona l esta f oi 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 saüde, a higiene e a segurança do traba
lho . Não é um anglicismo, portanto , mesmo porque a etmologia 
de "saüde" e ocupacional" não é anglo-saxónica, mas, sim , la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957 , estabeleceu os segu in tes objetivos para a Saüde Ocupa
ciona l, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção: 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico, mental e social dos 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, adapta r o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho . . 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pós it o de se resguardar a saüde do homem, do trabalhador , por 
reconhecer-se que as cond i ções 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 ac i dente 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 Saüde Ocupacional, é apenas uma disci
plina auxil i ar, 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 saüde. 

Quant o ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Colet ivas na área de Segurança do Trabalho", apenas 
reafirmamos que a saüde não pode ser vendida ou negocia
da, pois é o mais fundamental dos direitos e dos bens do ser 
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humano , portanto, as condições de segurança e higiene que 
garantem a saúde, também não podem ser suscetíve is de qual
quer negociação . 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupac i onal e a 
sua v ig i lânc i a epidemio lógica in t egrem a rede básica de saú
de, mesmo porque , ·a sa úde ocupacional é um segmento da saúde 
públ i ca , assim considerada pela OMS . 

Somos, pois, pela rejeição da emenda . 

ES25052-3 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 
** ******* PARECER ********* 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justificar a 
retirada do termo "saúde " do inc i so XV I I do artigo 7o . do Su
bstitutivo . 

Consideramos , contudo , que o dispositivo, objeto da 
emenda , em seu t , n ont ra - se contido no inci so XV III. Por 
essa razão, optamos pela supr essão completa do item em ques 
t ão. 

Pela aprovação. 

ES25053-1 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 
*** ***** * PARECER ** **** *** 

Consideramos necessário constar do texto a explicitação 
de apenas uma entidade poder representar a categoria em con
venção, vez que admite o Substitutivo a possibilidade de e
xistir mais de um sindicato por categoria e base territorial. 

É igualmente importante , para evitar interpretações errô
neas , deixar claro que o disposto no artigo aplica-se também 
aos sindicatos rurais. Pelas mesmas razões somos pela manu
tenção do parágrafo que ordena a participação do sindicato na 

negociação de acordos salar i ais. 
Em outros pontos a Emenda coincide com os textos corres

pondentes , na matéria , do Substitutivo . 
Somos Dela aprovação , nos termos do Substitutivo . 

ES25054-0 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB 
****** *** PARECER ********* 

A emenda pretende suprimir o d i spositivo que inclui no 
rol dos direitos dos trabalhadores a redução dos riscos ine
rentes ao trabalho. Entendemos de absoluta necessidade a per
manência do mesmo no texto constitucional, de modo a assegu
rar saúde, higiene e segurança à classe trabalhadora brasi
leira. 

Pela rejeição. 

_ ES25055-8 RICARDO FIUZA PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição . 

ES25056- 6 RICARDO FIUZA PFL 
*** ****** PARECER ********* 

A emenda pretende modificar a redação do 51 do art. 
6o. do Substitutivo, para estabelecer o prévio aviso à auto
ridade competente, na forma que a lei dispuser, não podendo 
aquela intervir senão para manter a ordem . 

Não concordamos com a emenda , preferindo-se a redação do 
referi do 51 . 

Pela rejeição. 

ES25057-4 RICARDO FIUZA PFL 
*** ****** PARECER ** ******* 

A emenda em exame pret ende mod i ficar a redação do pará
grafo 7o . do art . 6o. do Substitut i vo ao Projeto de Consti
tuição . 

O tratamento dado à matéria no Projeto é o que melhor 
atende às muitas sugestões oferecidas pelos Senhores Consti-
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ES25058-2 RICARDO FIUZA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda, em parte , concorre para o aper f e içoamento do 
text o do Subs t itutivo do Re l a t or , r azão porque . opinamos pela 
aprovação parcial. 

Pela aprovação parc ial. 

ES25059-1 AMILCAR MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela re jeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adot ada pela Comissão de Sistemat i zação. 

E ~ 25060-4 AM ILCAR MOREIRA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

O conteúdo da presente Emenda ef et i vamente aprimora o 
texto do subs t itut i vo, daí nosso parecer pela sua aprovação . 

ES25061-2 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Segundo a tradição do Di re i to brasileiro, a Emenda em te
la trata de matéria infraconstitucional , merecendo ser consi
derada quando se tratar da legislação complementar e ordiná
ria . 

Pela rejeição . 

ES25062-1 COSTA FERREIRA 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte . 

PMDB 

Al guns dispositivos, mormente o caput do art. 13 e seu 
1o., podem ser lavados em conta . 

Entretanto, não é possível alargar tanto as disposições 
Transitórias , sob pena de torná-las mais longas que todo o 
texto do projeto. 

Pela aprovação parcial nos termos do subst i tutivo do re
lator . 

ES25063-9 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda, em sua essência, já foi incorpo 
rado ao substitutivo. A proposta traz alguns desdobramentos 
que, na tradição jurídica brasileira, melhor se adaptam ao 
corpo da legislação ord i nár i a e complementar. 

Pela aprovação parcial. 

ES25064- 7 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A emenda, em parte , concorre para o aperfeiçoamento do 
texto do Substitutivo do Relator ; razão porque opinamos pela 
aprovação parcial. 

Pela aprovação parcial. 

ES25065-5 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25066-3 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda incluir dispositivo no Título VII que 
trata da Tributação . 

A modif i cação proposta vai de encontro ao Sistema 
Tribu t ário estabelecido no Substitutivo , que prevê adequada e 
equilibrada distribuição das rece i tas públicas, deixando à 
Lei Ordinária o detalhamento decorrente . 

Pela rejeição . 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES25067-1 ALEXANDRE PUZYNA 
********* PARECER ********* 

PÁG : 0595 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

A Emenda propõe a reincorporação no texto do Substituti
vo da vinculação de recu r sos orçamentários para a educação. 

Aprovada parcialmente nos termos do Substitutivo. 

ES25068-0 ALEXANDRE PUZYNA 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 . 

ES25069-8 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A implantação pretendida não se justifica , pois as van
tagens concedidas, na época da arregimentação, aos participan 
tes das Forças que int egraram c cont ingent e da ONU foram s u
ficientes a até superaram os valores pagos aos militares da 
ativa que permaneceram em território nacional . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES25070-1 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
** *** **** PARECER **** **** * 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte , nos levou a concluir que a alteração 
proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornan
do-o mais completo, preciso e consistente . 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES25071-0 JOAQUIM FRANCISCO 
****** ** * PARECER ********* 

Pretende a emenda alterar a 
artigo 216 do Substitut i vo . 

Entendemos que os parâmetros 
previstos no artigo 213, devem 
Complementar . 

Pela rejeição. 

PFL 

redação do inc i so II do 

para a entrega dos recursos 
ser especificados em Lei 

ES25072-8 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
***** **** PARECER ********* 

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

Pela aprovação. 

ES25073-6 JOAQUIM FRANCISCO PFL 
****** *** PARECER **** *** ** 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9. 

ES25074-4 WAGNER LAGO PMDB 
*** ** **** PARECER ** ****** * 

A emenda propõe a supressão do ítem Iv do art . 138, da 
nova redação ao seu ítem II e ao Caput do art. 144. A nós nos 
parece melhor o texto por que optamos . 

Pela rejeição . 

ES25075-2 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
**** *** ** PARECER *** ***** * 

O pretendido na Emenda conflita com os princípios defi
nidos pelo substitutivo. Pela rejeição. 

ES25076-1 LEOPOLDO BESSONE 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. 
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PMDB 

Lamentamos não poder dispensar à presente Emenda o mesmo 
tratamento dispensado a outras do mesmo autor , tendo em vista 
que o dispositivo referenciado não guarda qualque r relação 
com a justificação apresentada e com o teor da Emenda. 

Pela prejudicialidade . 

ES25078-7 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende dar maior extensão à regra do Artigo 
214, de modo que os Estados participem da arrecadação dos 
impostos criados pela União com base no artigo 199, quer já 
exista imposto estadual idêntico, quer não. 

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

Ocor re , porém , que estamos e1iminando a competência resi
dual dos Estados , substituindo- a pela participação obrigató
ria no imposto que a União vier a instituir. 

De certo modo, ficou assegurado o objetivo visado pela 
Emenda. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES25079-5 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

A emenda pretende suprimir o artigo 261 e seus 2 pará
grafos . Como tal medida fere o espírito de substitutivo e a 
sua inteireza , somos pela rejeição, ainda que o dispositivo 
mais visado pelo nobre Constituinte tenha sido retirado. 

ES25080-9 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta estabelecer nova redação ao 3o. do 
art . 207 do Substitutivo do Relator no sentido de que o impos
to sobre operações . de créditos etc incidirá sobre operações 
de crédito, quando relativas à circulação de mercadorias , re
ferente ao disposto ao item I do Parágraf o 10o.do art.272." 

A proposta da Emenda não coaduna com o sistema tributá
rio atualmente adotado pelos Constituintes. 

Pela rejeição. 

ES25081-7 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe que a Constituição preveja que lei com
plementar disponha sobre forma de cobrança de tributo às mi
cro-empresas. 

Embora o autor objetive o art. 267, que integra o texto 
da Previdência Social, o assunto é estranho a matéria. 

Pela rejeição. 

ES25082-5 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda estabelece norma que já consta do art. 208 
do Substitutivo do Relator (Projeto de Constituição) que me
lhor versa sobre a matéria . 

Pela prejudicialidade. 

ES25083-3 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Não logramos captar a finalidade da emenda, uma vez que, 
o parágrafo referenciado não existe no Substitutivo anterior. 

ES25084-1 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame deseja criar na competência dos Esta
dos o imposto único dobre minerais, lubrificantes, combustí
veis e energia elétrica, à semelhança dos atuais impostos ú
ni cos federais. Jusitifica que os setores mineral e energéti
co possuem características próprias que tornam conveniente a 
tributação única. A transferência da União para os Estados é 
justificada como correção de injustiça para çom as regiões 
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PMDB 

mine radoras e produtoras de insumos bás i cos, necessitadas de 
recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras ativi
dades produtivas em subst ituição à miner ação, quando da 
exaustão das jazidas ou diante da perda de parte subst ancial 
de ter ritório pela const r ução de barragens hidrelét rica . 

O Projeto prevê a extinção dos i mpostos Qnicos e a in
corporação dos bens t r ibutados para o campo de incidênc ia do 
ICMS , todavia com exceções para as operações interest aduais e 
at é estabelecimento de a lí quotas para as operações intraesta
duais (art. 209, 5o .-I I e 8o. , II - b) . Só essas in t erfe
rências na tributação revelam a complex i dade dela e os r iscos 
em desmanchar um sistema de impostos Qni cos para recons t rução 
nas incidências do ICM . 

Todavia, a decisão é emi nentemente política. 

ES25085-0 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer preservar na compet ênc i a dos 
Munic í pi os o i mposto sobre serviços. s upr imindo a inc idência 
cor r espondente no imposto sobre circu l ação de mer cadorias , 
mantido para os Estados . 

Cer tamente numerosos Municípios serão muito prej udica
dos com a perda do ISS. Procede também a afirmação de que a 
prestação de serviços constitui em inQmeros casos segmento 
tota l mente diferente da circulação de me rcadorias . De resto , 
a absorção do ISS pelo ICM alterará sist ema já implant ado que 
se tem algumas espécies de operações nebulosas , poder i a ser 
aper f eiçoado. Pode ser temerário mudar isso. 

A decisão é essencialmente política, na qual poderiam 
ser ouvidos os Municípios, que são os entes mais afetados. 

A Comissão de Sistematização está deixando com os Muni
cípios a tributação dos serviços em ger al e com os Estados a 
tributação dos serviços de transpor t e extramunicipa i s e de 
comunicação . 

ES25086- 8 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda inclusa exclui ref erência à prestação de servi
ços, no 4o . do art. 209 do Projeto de const it uição , como 
efeito da emenda em que preserva na competência dos Municí
pios o respectivo imposto . 

O destino da emenda resultará do acolhimento ou não da 
pretensão de deixar com os Municípios o ISS . 

ES25087- 6 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa , ao lado de out ras 37 , subscri t as por 
52 Const i tuintes , quer em impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de inst i t uir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o l i mite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas f í sicas e jurídicas re
sidentes ou domicil i adas nos respect ivos territór ios. Para 
tanto, r e invindicam a supressão do 1o. do art . 209 do Pro
jet o de Constituição . 

Em seu conjunto, as 38 emendas s upressivas argQem : que 
trata- se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constituí numa dupla incidência do im
posto que deve compet i r exclusivamente à União ; que o próprio 
Projeto proíbe impos t os novos que tenham fato gerador ou base 
de cálcu lo próprios de i mpostos di scrim i nados (art . 199 ) ; que 
se car act eriza como uma agressão e exp lor ação do Es t ado sobre 
o c i dadão; que nunca se bitribute o já i nsignificante ganho 
dos as sa l ariados , que a t r i butação ad i c ional sobre val o res já 
tribut ados pela Uni ão ev idenc i a a preva l ência dos Estados; 
que os Es t ados e o Distr i to Fede ra l ser i am duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber,da União, 
21 , 5% do Fundo de Partic i pação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos ; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tr ibutária ; que já é por demais a l ta a 
carga t ri butária do imposto de renda sobre a classe méd i a;que 
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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 51. é bem elevado; que a inovação destoa da tra
dição do País, eleva a carga tributár ia 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 dent ro da empresa, a tumultuar a vida do 
empresário; que a União tem outros meios de atender os Esta
aos, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competência tr i butária concorrente 
gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Fe
deração, agravados pela não uniformidade do adicional, poden
do ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política;que 
até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 
47% da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 22% , concentração que se agravará com o adicio
nal, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dua l idade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afuguen
tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional ,de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre
sas; que, portanto, as regiões periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto ad i cional 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 equilíbr io 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, resu l tando 
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 propr iedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 441. do I mposto 
Sob~e Produtos Industria l izados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a Un ião deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan-
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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 Ve í culos 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 dif i culda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará • a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de r enda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma parti cipação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessór ias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, ext r emament e danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

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

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

ES25088-4 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda funde os itens I e II do 5. do art . 
209, onde é previsto que o Senado estabeleça alíquotas refe
rentes ao ICMS, Diz que, tendo em outra emenda retirado dos 
Estados a tributabilidade da ' prestação de serviços e incluído 
o imposto sobre minerais, ficou excluído o ICM de tais opera
ções, razão pela qual propõe a mudança de redação referindo, 
concisamente, "Operações internas relativas á circulação de 
mercadorias, interestaduais e de exportação". 

A emenda não levou em conta a energia elétrica, o petró
leo e os derivados deste, que o Projeto também contemplava e 
que nova versão, por coincidência, excluiu. 

Nova versão do Projeto preserva com os Munic ípi os o 
autal ISS, mas não mantém o imposto único · para qualquer pro
duto . 

Aprovada parcialmente. 

ES25089-2 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer suprimir a não-incidência do ICMS 
sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, com
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétri
ca. Justifica que a supressãoo resulta da proposta de passar 
aos Estados os impostos únicos sobre minerais, lubrif i cantes, 
combustíveis e energia elétrica. 

70 outros Constituintes pleitearam a eliminação da imu
nidade por ferir a autonomia federativa e prejudicar os Esta
dos produtores. 

Nova versão do Projeto de Constituição não contemp l a os 
impostos únicos e reitera a imunidade de que trata o d isposi -

-------
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A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir o 
7. do art. 209, que estabelece que as alíquotas do ICMS, nas 
operações intra-estaduais, não podem ser inferiores às das 
interestaduais, salvo deliberação em contrário dos Estados, e 
que se reputam operações internas as interestaduais efetuadas 
para consumidor final. 

Justifica ser um contra-senso inusitado conceder poderes 
aos Estados para deliberar contrariamente ao estabelecido em 
texto constitucional e que, no mér ito , a matéria deve ser tra 
tada pelo Senado. 

A disposição poderia ser extirpada do texto constitucio
nal . 

oaavia, nova versão do Projeto repete o texto anterior. 

ES25091-4 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer incluir um parágrafo no artigo 
209, referente à competência tributária dos Estados, 
estabelecendo que a base de cálculo do ICM : compreendao 
montante pago pelo adquirente, excluídas as despesas ou os 
encargos financeiros decorrentes de vendas a crédito ou a 
prazo a consumidor final; e que não compreende o montante do 
IPI, quando a operação configure hipótese de incidência 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 contrário, mas que não tem 
significado constitucional . 

No tocante à não incidência 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 produto é destinado à industrialização ou 
comercialização. Acolhe , pois, em parte, a pretensão da 
emenda. 

Pela aprovação parc ial. 

ES25092-2 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer suprimir a não-incidência do ICMS 
sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, com
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia e létri
ca . Justifica que a supressãoo resulta da proposta de passar 
aos Estados os impostos únicos sobre minerais, l ubrificantes, 
combustíveis e energia elétrica. 
· 70 outros Constituintes pleitearam a eliminação da imu
nidade por ferir a autonomia federativa e prejudicar os Esta
dos produtores. 

Nova versão do Projeto de Constituição não contempla os 
impostos únicos e reitera a imunidade de que trata o disposi
tivo. 

ES25093-1 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa Emenda propOe inserção de parágrafo 
atribua ao Senado estabelecer, por dois terços de 
Membros, as alíquotas aplicáveis ao imposto único 
minerais, combustíveis e lubrificantes, proposto em 
Emenda para os Estados. 

que 
seus 

sobre 
outra 

Nova versão do Projeto da Comissão de Sistematização 
continua suprimindo os impostos únicos federais e 
transferindo os bens submetidos à sua tributação para 
a incidência do ICMS. 

Pela rejeição. 
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Pretende a Emenda alterar a competência tributária dos 
Municípios, reintroduzindo o imposto sobre serviços e elimi
nando o imposto sobre as vendas a varejo de mercadorias. 

O fundamento invocado é o de que as vendas a varejo já 
constituem fato gerador específico do ICM, de competência es
tadua l . 

Ora, a circulação de mercadorias não se confunde com as 
vendas a varejo, tal como não se confunde com a produção de 
mercadorias, base do IPI. Ocorre, apenas, a sucessão ou enca
deamento, porém as operações são distintas e de modo nenhum 
ficarão os Município$ impedidos de lançar o imposto de vendas 
a varejo. 

To avi a , por razões outras entendo que o Imposto sobre 
Serviços deve retornar aos Municípios, acompanhado de restri
ção sobre o Imposto de vendas a varejo. 

Pela aprovação. 

ES25095-7 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda está prejudicada, pois os dispositivos citados 
não correspondem ao texto do substitutivo. 

Pela prejudicialidade. 

ES25096-5 SÓLON BORGES DOS REIS PTB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda; em sua essência, já foi acolhido 
pelo substitutivo. A proposta contem dispositivos, cujos des
dobramentos jurídicos, segundo a praxe do Direito no Brasil, 
melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar. 
Pela aprovação parcial . 

ES25097-3 SÓLON BORGES DOS REIS PTB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda acrescentar ao Capítulo do Sistema 
Tributário Nacional dispositivo sobre o princípio da anterio
ridade da lei tributária. 

A matéria acha-se disciplinada no item III do art. 202, 
obedecendo ao princípio da anterioridade de forma que enden
demos mais consentânea e adequada às características dos tri
butos e à estrutura dada ao sistema ~ributário . 

Pela rejeição. 

ES25098-1 SÓLON BORGES DOS REIS PTB 
**** ***** 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. 

ES25099-0 SÓLON BORGES DOS REIS PTB 
********* PARECER ********* 

A excessiva abrangência proposta pela Emenda, com relação 
à efetivação de servidores públicos e aos efeitos do ato de
saconselham a aprovação da Emenda. 

ES25100-7 BEZERRA DE MELO 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. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

PÁG: 0602 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

ES25101-5 RUBEM BRANQUINHO PMDB 
********* PARECER ** ****** * 

A Emenda não acrescenta nada à proposta original, visto 
que o art. 252 remete o assunto para a legislação ordinária . 

Somos pela rejeição da Emenda. 

ES25102- 3 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria é digna de tratamento pela lei ordinária e pe
las políticas públicas. 

Pela rejeição. 

ES25103-1 STÉLIO DIAS PFL 
******* ** PARECER *** ** **** 

A emenda pretende suprimir o dispositivo que inclui no 
rol dos direitos dos trabalhadores a redução dos riscos ine
rentes ao trabalho. Entendemos de absoluta necessidade a per
manên i a do mesmo no texto cons t ituc ional , de modo a assegu
rar saúde, higiene e segurança à classe trabalhadora brasi
leira. 

Pela rejeição. 

ES25104-0 STÉLIO DIAS 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 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 possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vários ministérios . 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto, da OIT e OMS, reunido em Genebra, 
no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de 
ações que envolvem a saúde, a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um anglicismo , portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupacional" não é anglo-saxónica, mas , sim, la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a Saúde Ocupa
cional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção: 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos traba
lhadores pelas condições do seu trabalho; 

3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas ; 

5 - em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho. 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morbígenos. De
preende-se, que a segurança do trabalho é uma condição pre
ventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patologia . A engenharia de Segu-
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rança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela sua 
ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disci
plina auxiliar, dentre tantas outras , como a enfermagem do 
Trabalho , a toxicologia, a ergonomia, etc ., com vistas a pre
servação da integridade fí sica e mental da pessoa que t raba
lha, junto à medicina do trabalho, promovendo, protegendo e 
recuperando a saúde. 

Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na área de Segurança do Trabalho ", apenas 
reafirmamos que a saúde não pode ser vendida ou negocia
da, pois é o mais fundamental dos direitos e dos bens do ser 
humano, portanto, as condições de segurança e higiene que 
garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qual
quer negociação. 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupaciona l e a 
sua v i g ilânci a epidemiológica int egrem a r ede 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 . 

ES25105-8 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação. 

ES25106-6 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

ES25107-4 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25108-2 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

A redação proposta pelo autor da emenda em nada altera 
o dispositivo no art . 265 do Substitutivo, e i s que a expres
são "de comprovado desgaste físico e emocional", que pretende 
aditar à alínea "b" do referido dispositivo, está implícita
mente prevista no texto. 

Pela rejeição . 

ES25109-1 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

Concordamos com a emenda . 
Pela aprovação nos . termos do Substitutivo. 

ES25110-4 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 
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Em que pese a opinião do douto Constituinte, manifesto
me pela rejeição da Emenda, por considerá-la conflitante com 
o entendimento da Comissão de Sistematização. 

ES25111-2 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva suprimir o inciso XXIII, do art i go 7o. 
do projeto. 

Nos países desenvolvidos os trabalhadores participam 
efetivamente do resultado do processo produtivo . 

A participação dos trabalhadores nos lucros das empre 
sas, ocorrem normalmente quando os efe i tos são positivos, is
to é, quando a produção atinge limites compensatórios . 

Reconhecemos que as vantagens advindas da modernização 
tecnológica e de automação são frutos do investimento de ca -
pital e cujo resultado fica condicionado ao eficiente desem -
penho ou produtividade de seus colaboradores. 

Diante desses fatos, nada mais justo, de q:Je os t râbâ -
lhadores participem efetivamente também dos resultados 
superavitários da empresa, aliás fator decorrente da harmoni
osa relação capital e trabalho. 

ES25112-1 

Optamos pela forma do texto do Substitutivo. 
Pela rejeição. 

STÉLIO DIAS 
********* PARECER ********* 

PFL 

Concordamos com a argumentação do autor . Negociação e 
processo que não se pode impor, depende da vontade das par 
tes. 

Pela aprovação da emenda. 

ES25113-9 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda ac1' escenta ao texto do art. 10, do Subst i tuti
vo, a referência aos empregadores, por questão de isonomia. 

Não podemos aproveitar esta parte da proposta, eis que 
não é possível falar em empregadores, quando a matér i a é gre
ve. Eles são o polo passivo da paralização. Mas o restante 
coincide com o Substitutivo. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES25114-7 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

A garantia da proteção legal do salário, bem como, a ca
racterização como crime a sua retenção dolosa, é, a nosso 
ver, de todo necessário constar do texto constitucional, uma 
vez que já se constitue num princípio universalmente insti
tuído, no sentido não somente de preservar um direito que re
presenta o alicerce da manutenção do trabalhador e de sua fa
mília, mas, também, de resguardá-la contra os riscos daquela 
retenção por parte de certas empresas que dela se benefi
ciam, a título de auferirem lucros. 

Assim, opinamos pela rejeição da presente emenda. 

ES25115-5 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

Somos ·de opinião que a prática do serviço extraordinário 
deve obedecer à aquiescência prévia dos trabalhadores,expres
sa em convenção, além da concessão de adicional compensatório 
de remuneração, acordado pelas partes. 

Seria contraproducente tentar sanar possíveis impasses 
do processo de negociação obviando-o por meio da determinação 
legal. 

ES25116-3 STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

A nossa legislação trabalhista Ja assegura aos trabalha
dores em atividades consideradas insalubres ou perigosas, o 
direito a um adicional de remuneração. Nada mais justo, por -
tanto, de que se faça constar no texto constitucional a ga -
rantia daquela prerrogativa, porém, que se faça incidi-la so
bre a remuneração que é mais abrangente sob o ponto de vista 
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A saúde de qualquer ser humano não deve ter preço, no 
caso, o trabalhador brasileiro já não é suficientemente valo
rizado quanto ao seu trabalho, por isso, há que se considerar 
que a natureza do seu desempenho em atividades insa lubres ou 
perigosas que lhe põe em risco a sua saúde e, até mesmo,quase 
sempre a sua própria vida, seja sobejamente compensada. 
Assim sendo, concordamos em parte com o nobre parlamen t ar 
quanto a natureza da sua pr oposição, apenas discordamos da 
sua pretensão na restrição que faz em propor que o referido 
adicional, incida somente sobre o salário. 

Pela aprovação parcial. 

ES25117-1 ST~LIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

Além da emenda em r ef e r ên i a , outras nove , apresent adas 
individualmente, mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acréscimos ao orig ina l 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 atribu i ção 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos d i rei
tos do autor - prov i dência esta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes. São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi
cativas, sobre as quais o Relator opina por sua aprovação, 
seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas: 

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

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

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

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ri be iro 
Carlos Sant'anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Geno íno 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 ES23434-6, ES30536-1 e ES23312-2, respectiva

mente , dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acor do com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para discre-
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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
feri das 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
ve i ra Lima propõe que após a pa l avra "cient lfi ca" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o . des
ta Cons ti tuição. 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 demai , 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. 
E$34632-6 
E$22946-0 
E$31618-4 
E$32701-1 
ES24884-7 
E$31902-7 
ES30612-0 
ES2652 1o- 1 
ES32600-7 
ES27377-9 
ES28055-4 
ES29719-8 

ES25118-0 STÉLIO DIAS 
********* PARECER ********* 

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

PFL 

Visa a Emenda a fixar em prazo não superior a 180 dias, a 
conta r da promulgação da Constituição , a realização de 
eleições gerais no País , para todos os cargos eletivos , 
incluisive para os eleitos em 1986 , de acordo com normas a 
serem baixadas pelo Superior Tribunal Eleitoral. 

O Substitutivo a ser apresentado pelo Relator melhor 
d i sciplina a questão dos atuais mandatos eletivos. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES25119-8 _ STÉLIO DIAS PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25120-1 JOÃO MACHADO ROLLEMBERG PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda envazia, de certa forma, a próprio regra do ex
tinção da enfiteuse, além de criar situação privilegiada aos 
atuasi ocupantes . 

Pe l a rejeição. 

ES25121-0 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatament o ou conflito com o 
direcionamento do conjunto . 

Pela rejeição. 

ES25122-8 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda enfatizao ensino religioso como facultativo. 
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Rejeitada nos termos do Substitutivo . 

E$25123-6 JORGE HAGE 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

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

ES25124-4 DIONÍSIO HAGE PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe redução do prazo de resgate dos títulos 
da dívida agrária para 10 anos . 

A determinação do prazo de resgate dos títulos em vinte 
anos já é t r adição constitucional brasileira. A redução para 
de z anos dificulta ri a , em muitos, a implementação da reforma 
agrária. 

Pela re j eição. 

ES25125-2 DIONÍSIO HAGE PFL 
********* PARECER ********* 

A proposta , em face de tratamento diverso dado à matéria , 
ficou prejudicada. 

ES25126-1 DIONÍSIO HAGE PFL 
********* 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. 

ES25127- 9 DIONÍSIO HAGE PFL 
********* PARECER ****~**** 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES25128-7 DIONÍSIO HAGE PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES25129-5 DIONÍSIO HAGE 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. 

ES25130-9 AFONSO ARINOS PFL 
*** ****** PARECER ********* 

Propondo a modificação do art . 74 , seu ilustre Autor, 
consoante explicitado na correspondente justificação, objeti
va "não somente especificar melhor os dois processos eleito
rais que propõe - o majoritário distrital e o proporcional 
por listas partidárias , -para a eleição para a Câmara Fede
ral, mas também estender sua aplicação aos demais níveis da 
Federação", isto é, aos Estados e Municípios, argumentando, 
quanto à aplicação desse sistema na escolha dos membros das 
Assembléias Legislativas e das Câmaras Municipais, que ele 
serve ao "fortalecimento das siglas partidárias" . 

Entendemos melhor , no entanto , deixar à lei complementar , 
em fase mais amadurecida e com mais tempo para se aquilatar 
das vantagens do processo de seleção dos candidatos à Câmara 
Federal, deta l har a sistemática adotada . 

Pelas procedentes razões pesa-nos não colher a presente 
Emenda, abrigando as disposições consoante sugeridas , no 
Projeto. 
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PFL 

PFL 
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A preocupação reve lada pelo nobre Autor da Emenda já en
contra solução no texto do próprio projeto . Havendo dissolu
ção da Câmara Federal , não ocorrerá solução de cont inuidade 
nos trabalhos desta Casa, de molde a j ustificar sua substitu
ição pe lo Senado da República. Os mandatos dos Deputados Fe
derais, na hipótese de dissolução, subs i stirão até a véspera 
da posse dos novos ele itos (parágrafo único do art . 128 ). 

ES25132-5 AFONSO ARINOS PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe-se, na Emenda anexa, nova redação ao ar t. 281, 
no sentido de se destinarem os recursos públicos exclusiva
mente ás in tituições de ensino e de pesquisa ofici ais, po
dendo, excepcionalmente, ser conced i dos a congêneres de natu
reza confessional, filantrópica ou comunitária. 

Por intermédio de dispositivo a ser-lhe acrescido, es
tende o benefício àquelas entidades com idênticas caracterís
ticas, cuja criação tenha decorrido de l ei. 

A proposta, na realidade , inova apenas no que se refere 
às instituições dedicadas à pesquisa. Neste caso, parece-nos 
que há duas situações a considerar: no que se refere à pes
quisa universitária , torna-se desnecessária a distinção , uma 
vez que nessas instituições a pesquisa é indissociável do en
sino . Em se tratando de i nstituições dedicadas exc lusi vamente 
à pesquisa, sua vinculação está afeta a outros órgãos que não 
o Ministério da Educação , alheias, portanto, às dispos i ções 
educacionais . 

Pela prejudicialidade . 

ES25133-3 AFONSO ARINOS PFL 
********* PARECER ********* 

É móve l da presente Emenda a supressão do item XI do art. 
77, que prevê como da competência exclusiva do Congresso Na 
cional "determinar a realização de referendo". 

Justif i cando a proposta de supressão , diz, basicamente, seu 
nobre autor que a eliminação sugerida se faz mister porque 
conflita com igual competência conferida, no item XX do art. 
115, ao Presidente da República. 

Não tem razão o nobre autor da Emenda . A competênica do 
Congresso é, no caso, geral, abrindo o item XX do art. 115 
uma exceção, quando especifica que, na hipótese nesse dispo
sitivo ventilada- e só para ela obviamente- a competência 
é do Presidente da _República . Não há assim conf lito, mas 
disposições que se ajustam como regra geral e exceção para 
caso específico. 

ES25134-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A atividade fiscalizadora do Congresso Nac ional e a 
atuação do Tribunal de Contas da União, no que tange à pre
venção e repressão dos atos do Executivo contrários ao inte
resse público, afiguram-se-nos sufici entes para alcançar os 
objetivos buscados na presente emenda, mediante proposta de 
inclusão de dois parágrafos no art . 90. 

ES25135-0 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
***** *** * PARECER ********* 

Consideramos a participação dos trabalhadores na gestão 
das empresas incompatível com a ordem econômica fundada na 
livre iniciativa. Não é possível retirar do empregador o ar
bít r io sobre seu empreendimento. O contrário impli caria alte
ração radical do regime de propriedade. 

Cabe ao trabalhador , com justiça, a participação nos lu
cros que contribui para gerar. 

Pela rejeição. 
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PMDB 

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

Pela aprovação parcial . 

ES25137-6 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende incluir no texto dispositivo 
que obriga a União dispender não menos do que três por cen
to da receita derivada , durante vinte anos, na execução de 
programa hídrico para a reg i ão do Polígono das Secas, com a 
adesão dos Estados e Municípios . 

É inegável a relevância da proposição face às carências 
materiais da região citada . 

Todavia, tal preceito vem criar precedente ao corpo 
Constitucional . pois poderá gerar ~ér ias di ficuldades diant e 
de idênticas necessidades existentes em outras Regiões e Sub
regiões em todo o País. 

Em princípio deve-se evitar as vinculações financeiras 
por limitarem as ações de planejamento e programação do Esta
do. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES25138-4 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe-se, com a Emenda , a inclusão de um item sob no . XIII 
no 5o . do art. 90 do Projeto. 

Ocorre que o art . 90 do Projeto só contém quatro parágra-f 
os não havendo assim como realizar a inserção pretendida. 

ES25139-2 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A preocupação revelada na emenda, quanto à obstrução dos 
trabalhos das C. P. I . s , encontra solução na efetiva aplicação 
do poder de autoridade judicial a elas atribuído no parágra
fo 3. do art. 90, sendo desnecessár i a a ~xplicitação propos
ta . 

ES25140- 6 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

Tem em vista a Emenda, basicamente , através de proposta de 
mudança da redação do 3o. dp art . 90 , aludir que, além dos 
poderes de investigação, próprios das autoridades judiciais , 
as CPis gozam de poderes outros, definidos regimentalmente. 

A nosso ver nada impede que os regimentos das Casa do Con
gresso Nacional, ou o regimento comum, confiram atribuições 
às comissões parlamentares de inquérito, sendo , assim, des 
necessária qualquer menção constitucional nesse sentido, ca -
bendo aduzir que não há propr i amente falar em "outros pode -
res", mas s im em atribuições desses órgãos . 

ES25141-4 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

O quorum qualificado para o confisco de bens (art. 77, 
ítem XVIII) nos parece de muita prudência ante a garant i a que 
se atribui , no projeto , à propriedade . Não deve ser mudado. 

ES25142-2 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o ilustre Const i tuinte substitutivo completo nos 
Artigos 220 a 224 que compõe a Seção II (Dos Orçamentos) no 
Projeto . Considerando que em vários dos seus dipositivos as 
normas coincidem com o Projeto, algumas apenas com relação 
diferentes , mas que em outros as normas propostas não se 
coadunam com a orientação geral do Projeto ou devam ser 
objeto de leg i slação infraconstitucional, consideramos que a 
Emenda é aprovada parcialmente . 

ES25143-1 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 
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Tem em vista a Emenda propor a alteração do parágrafo 5o. 
do art . 89, para vedar a recondução para qualquer cargo das 
Mesas das Casas do Congresso Nacional na eleição imediat amen
te subsequente. 

Entendemos que a vedação deve se l imitar ao cargo exerci
do anteriormente, sendo de se permitir a recondução para car
go diverso. Por esta razão manifestamo-nos contrariament e à
aprovação da Emenda. 

ES25144-9 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
***~***** PARECER ********* 

Tem por objetivo a Emenda arrolar exaustiva compet ência 
das comissões elencando-as no art. 90. 

A discriminação em causa constitui matéria de natureza re
gimental, explicando-se assim porque o Projeto não encampou 
o detalhamento proposto pela Comissão Temática. 

?5 145 -7 JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende, além de acrescentar ao CAPUT do art. 
6o. do Substitutivo, a expressão "e a privacidade", ad i tar a 
esse artigo mais um parágrafo, proibindo a divulgação, a pu
blicação e a invalidação da imagem pessoal. assim com da vida 
íntima e familiar, sem consentimento do interessado . 

Não concordamos com a proposta, uma vez que o parágrafo 
37 do artigo já trata da matéria de forma bem mais ampla. 

Pela rejeição. 

ES25146-S JUTAHY MAGALHÃES PMDB 
*** ****** PARECER ** ******* 

Se incluíssemos os dirigentes do BNDES entre as funções 
cuja escolha dependesse de aprovação do Legislativo, como o
corre com a dos administradores do Banco Central (art. 83, 
III, "d"), teríamos que admitir o mesmo critério para a nome 
ação de diretores de todas as entidades oficiais de crédito ,o 
que significaria uma ampliação indevida das atribuições do 
Congresso Nacional. 

ES25147-3 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame deseja criar na competência dos Esta
dos o imposto único dobre minerais, lubrificantes, combustí
veis e energia elétrica , à semelhança dos atuais impostos ú
nicos federais. Jusitif i ca que os setores mineral e energéti
co possuem características próprias que tornam conveniente a 
tributação única . A transferência da União para os Es t ados é 
justificada como correção de injustiça para com as regiões 
mineradoras e produtoras de insumos básicos, necessitadas de 
recursos que possibilitem o desenvolvimento de outras ativi
dades produtivas em substituição à mineração, quando da 
exaustão das jazidas ou diante da perda de parte substancial 
de território pela construção de barragens hidrelétrica . 

O Projeto prevê a extinção dos impostos únicos e a in
corporação dos bens tributados para o campo de incidência do 
ICMS, todavia com exceções para as operações interest aduais e 
até estabelecimento de alíquotas para as operações in t raesta
duais (art. 209, So.-II e 8o .. II-b ) . Só essas interfe
rências na tributação revelam a comp l exidade dela e os riscos 
em desmanchar um sistema de impostos únicos para reconstrução 
nas incidências do ICM. 

Todavia, a decisão é eminentemente política. 

ES25148-1 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributá 
rio atualmente adotado pelos Constituint es. 

Pela rejeição . 

ES25149-0 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos patronais 
têm características muito diferentes daqueles dos si nd icatos 
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de empregados. Enquanto os primeiros são empresas , organiza -
das para a obtenção de lucros, os últimos são assalariados. 
As contribuições e anuidades que as empresas pagam aos seus 
sindicatos constituem custo dedutível do seu lucro operacio 
nal , enquanto que as que são pagas pelos empregados, que au -
ferem, na sua maioria , rendimentos que se situam abaixo do 
limit e de isenção do Imposto de Renda , oneram diretamente 
seus parcos rendimentos. É justo, portanto, que se dê trata -
menta t r i butário diverso às duas categorias de sindicatos . 

Pela rejeição . 

ES25150-3 ZIZA VALADARES 
********* PARECER ********* 

Intenta a presente propos1çao 
por tempo de serviço após 35 anos de 
30 para a mulher . 

Trata-se de medida procedente e 
acolhida. 

Pela aprovação . 

ES2515 1- 1 ZIZA VALADARES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

conceder aposentadoria 
trabalho para o homem e 

que deve merecer a nossa 

PMDB 

A Emenda pretende dar maior extensão à regra do Artigo 
214, de modo que os Estados participem da arrecadação dos 
impostos criados pela União com base no artigo 199, quer já 
exista imposto estadual idêntico, quer não . 

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

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

De certo modo, ficou assegurado o objetivo visado pe l a 
Emenda. 

Pela aprovação parcial . 

ES25152-0 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Além desta Emenda, existem outras com o objetivo de su
primir o artigo 199, que autoriza a criação de novos impostos 
por parte da União e dos Estados. 

Entendem seus Autores não haver justificação para um po
der tributário ilimitado, pois é prejudicial à sociedade , ge
ra i ntranquilidade e insegurança às atividades produtivas, 
desestimula novos investimentos e contraria o artigo 195 do 
próprio Substitutivo. Alega-se também que tanto a produção 
como as vendas já sofrem várias incidências, não havendo , 
po i s, "campo aberto a novas tr i butações" . Finalmente susten-
ta-se que o discricionarismo governamental, em matéria de 
criação de impostos, combinado com a existência crônica de 
déficit públ i co, conduzirá fatalmente ao surgimento de muitos 
impostos , "sujeitando o cidadão a um sem número de injusti
ças•. 

Ora, a competência residual já existe na Constituição em 
vigor e não se observou nenhuma das distorções apontadas . 
Bem ao contrário, os impostos discriminados na Carta Magna 
permanecem como os grande componentes do Sistema Tributário. 
Um imposto não nasce do nada: pressupõe o aparecimento do 
respect i vo fato gerador e a existência de base de cálculo 
próprio , ambos calcados na realidade econômica. Ademais, o 
substitutivo criou restrição fortíssima a arbitrariedade, ao 
proib ir que os novos impostos repousem sobre os mesmos fatos 
geradores dos impostos expressamente discriminados em seu 
texto, e ao exigir quorum qualificado para a instituição de 
impostos novos. 

Cabe, ainda , assinalar que os impostos a serem criados 
terão as mesmas limitações constitucionais dos impostos dis
criminados nos artigos 207 , 209 e 210, todos sujeitos aos 
princ í pios delineados no texto do Substitutivo. Não há , por
tanto, incongruência com o artigo 195 nem, também, quebra das 
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Além disso, a competência residual constitui complemen
tação indispensável a um bom Sistema de Impostos , tendo em 
vista o dinamismo da economia e a necessidade de preencher 
lacunas inevitáveis. Um bom exemplo estaria no cresc i mento do 
patrimônio das pessoas físicas, sem rendimentos que o justi
fiquem ou com rendimentos não tributáveis: o Poder Público, 
neste caso , poderia instituir o Imposto sobre o Patrimônio 
Líquido, restabelecendo a justiça fiscal. 

Somos, assim, pela rejeição da Emenda. 

ES25153-8 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda suprimir todo o art. 197, o qual atribui à 
lei complementar dispor sobre sobre conflitos de competência 
tributária entre os níveis de Governo, regular as 11mitaç5es 
constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas 
gerais em matéria de legislação e administração tributárias. 

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

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

Pela rejeição. 

ES25154-6 ZIZA VALADARES PMDB 
~******** PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES25155-4 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES25156-2 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda traz contribuição que, embora parcial , é de rele-
vância para o tratamento da matéria. · 

Pela sua aprovação parcial. 

ES25157-1 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto . 

Pela rejeição. 

ES25158-9 ZIZA VALADARES PMDB 
***** **** PARECER ********* 

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

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

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

Somos pela rejeição. 

ES25159-7 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre, naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in-
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terrompida para repouso. A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total . 

Consideramos ser necessário assegurar esse direi t o do tra
balhador no texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES25160- 1 ZIZA VALADARES PMDB 
********* 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 t odos os segmentos com 
representação na Consti tu inte, está amp l amente assegurada . 
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substi-
tutivo. 

ES2516 1-9 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou confl ito com o 
direcionamento do conjunto . 

Pela rejeição. 

ES25162-7 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa Emenda propOe inserção de parágraf o 
atribua ao Senado estabelecer, por dois terços de 
Membros , as alíquotas aplicáveis ao imposto único 
minerais, combustíveis e lubrificantes, proposto em 
Emenda para os Estados. 

que 
seus 

sobre 
outra 

Nova versão do Projeto da Comissão de Sistemat i zação 
continua supr i mindo os impostos únicos federa i s e 
transfer i ndo os bens submetidos à sua tributação para 
a incidência do ICMS. 

Pela rejeição. 

ES25163-S ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES25164- 3 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa, ao lado de outras 37, subscr itas por 
52 Constituintes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de instituir um adic iona l ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jur íd i cas re
sidentes ou ~omiciliadas nos respectivos territórios. Para 
tanto , reinvindicam a supressão do 1o. do art. 209 do Pro
seta de Constituição. 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União ; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálcu lo próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caract eriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o c i dadão; que nunca se bitribute o j á i nsignificante ganho 
dos assalariados , que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Es t ados; 
que os Estados e o Distr i to Federal ser i am duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber,da União , 
21,5% do Fundo de Partic i pação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agr ave a carga tributária; que já é por demais a l ta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe méd i a;que 
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o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil; que o adicio
nal elevará consideravelmente a carga tr i butária 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 espec i almente 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 mei os d 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 
tributár i a terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode t ndu z ir 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 dis t ribui
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan-
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to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se , aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal , além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais: que o aumen t o de impos tos incenti vará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo ; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores , as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico . 

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

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

ES25165-1 ZIZA VALADARES PMDB 
***** *** * PARECER ******** * 

A inclusa emenda funde os itens I e II do 5. do art. 
209, onde é previsto que o Senado estabeleça alíquotas refe
rentes ao ICMS, Diz que, tendo em outra emenda retirado dos 
Estados a tributabilidade da prestação de serviços e incluído 
o imposto sobre minerais, ficou excluído o ICM de tais opera
ções, razão pela qual propõe a mudança de redação referindo , 
concisamente, "Operações internas relativas ã circulação de 
mercadorias, interestaduais e de exportação". 

A emenda não levou em conta a energia elétrica, o petró
leo e os derivados deste, que o Projeto também contemplava e 
que nova versão, por coincidência, excluiu . 

Nova versão do Projeto preserva com os Municípios o 
autal ISS, mas não mantém o imposto único para qualquer pro
duto . 

Aprovada parcialmente. 

ES25166-0 HELIO ROSAS 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 perfi 1. 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
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que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca . Ass i m, entendemos que a nova Constit uição não deva proi
bi - la , mas também não pode se omit i r e nela deve const ar o 
preceito sobre as ati v idades de intermed i ação e locação de 
mão- de-obr a permanente, no sentido de resguardar os int eres
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação, r emet endo 
à legis l ação ordi nária sua regulamentação, onde a mat ér i a po
der á ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspect os. 

ES25167-8 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por es t ar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator. 

ES25168- 6 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por es t ar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator . 

ES25169-4 HELIO ROSAS PMDB 
****** *** PARECER ** ******* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua r e j eição 
decorre da inoportunidade do acatament o ou conf lito com o 
direcionamento do conj unto. 

Pela rejeição. 

ES25170-8 HELIO ROSAS PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatament o ou conflit o com o 
direc i onamento do conjunt o. 

Pela rejeição. 

ES25171-6 ROBERTO JEFFERSON 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

ES25172-4 

As razões aduz i das na justificação não convencem. 
Pela rejeição . 

OSMIR LIMA 
********* PARECER ** ** ***** 

PTB 

PMDB 

A Emenda objet i va permitir o depós i to das d i sponi bilida
des de caixa da Un i ão em instituições f inance i ras of iciais, 
ret i rando a exclusividade atribuída ao Banco Central no pará
gr af o 3o . do artigo 218 do Projeto de Constituição da Comis
são de Si stematização. 

A proposta, não obst ante os elevados propós itos que a 
inspiram , contraria os pr incípios que orientaram a redação do 
Projet o em estudo, em especial no que se refere às normas 
destinadas a permitir o efetivo contro le do defic it públ ico . 

Pela rejeição . 

ES25173- 2 OSMIR LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em apreço desce a m1nuc1as ao dispor sobre as 
casos de aposentadoria concedidos pela Previdência Social. 
Entendemos que o texto constituc i onal deve conter , tão-só , os 
princíp ios norteadores dos benefícios, cabendo à lei ordiná -
ria estabelecer as cond i ções necessár i as a sua concessão. 

Pela rejeição . 

ES25174- 1 OSMIR LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva suprimir o i tem VII do artigo 21 7 do 
Projeto de Constituição da Comissão. de Sistematização. 

A proposta, não obst ante à relevância dos argumentos do 
Nobre Constituite , cont raria a sistemát i ca geral adotada na 
elaboração do Projeto em causa. 
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ES25175- 9 OSMIR LIMA 
*** * * * *~ * PARECER ** *** *** * 
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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 
d i S pos H i VO . 

Pela aprovação parcial. 

ES25176-7 OSMIR LIMA PMDB 
**** *** ** PARECER ********* 

Tratando-se de Região que deve ser considerada como es
tratégica dado as suas riquezas naturais, a criação de reser
vas extrativas poderá ficar a cargo de autoridades federais, 
não obstante seja dispensável qualquer dispositivo que ex
pressamente venha a consignar tal atribuição. 

Descabe, a nosso ver, tal competência privativa "o Le
gislativo Estadual . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES25177-5 OSMIR LIMA PMDB 
** *** **** PARECER ********* 

A emenda visa a tornar o alistamento e o voto faculta 
tivo ou voluntário. 

Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. 
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-fun -
ção. É, portanto, uma obrigação jurídica. 

Não concordamos com os argumentos de que violenta a 
liberdade e a consciência do eleitor . Pelo contrário, o cida
dão vota no candidato de sua preferência, podendo, também , vo 
tar em branco . 

O voto facultativo pode provocar grandes abstenções, 
comprometendo a representatividade política e populardos 
eleitos, levando ao poder minorias radicais e constituin
do-se em fator de corrupção eleitoral . 

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

No entanto, somos pelo alistamento e voto facultati -
vos apenas para os analfabetos e os maiores de setenta anos . 

Pela rejeição. 

ES25178-3 OSMIR LIMA PMDB 
*** *** *** PARECER **** ***** 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES25179-1 OSMIR LIMA PMDB 
**** ** ** * PARECER ********* 

A Emenda objetiva restringir a vedação contida no artigo 
219 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização 
aos depósitos e aplicações em instituições 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. 

ES25180-5 OSMIR LIMA 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 
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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. 

ES25181-3 OSMIR LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada propõe a supressão do 2. do artigo 
255 do Projeto de Constituição . A matéria a ser suprimida 
trata da def i nição das instituições onde serão depositados e 
aplicados os recursos financeiros relativos a programas regi
onais, no caso , as instituições regionais de crédito . 

Acreditamos que essa matéria é digna de figurar no texto 
constitucional, porquanto atende ao objetivo de descentrali
zar o ~ istema financeiro púb11co. 

Pela rejeição. 

ES25182-1 OSMIR LI MA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição. 

ES25183-0 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda, em sua essencia, já foi incorpora
do ao substitutivo. 

Pela aprovação parc i al . 

ES25184-8 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata a emenda de matéria que , sem sombra de dúvida , de
ve ser prevista em lei ordinária . 

Pela rejeição . 

ES25185-6 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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 indiv,duo, no di
reito de reunião e nas normas da legislação ordinaria perti
nentes à segurança pública . Necessário e aconselhável é , en
tretanto , sua explici t ação no texto do Projeto, tal como pro
põe o Autor. 

ES25186-4 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Tendo em consideração as necessidades de expansão e 
melhoramento do ensino público fundamental, somos de parecer 
que o salário-educação seja diretamente recolhido pe l as 
empresas, na forma da lei. 

Pela rejeição . 

ES25187-2 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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A Emenda em apreço é considerada reje itada, po i s propõe pro
fundas e r adicais mod i f i cações na post ur a filosófica que nor
teia o Ar t . 262. 

ES25189- 9 ELIEL RODRIGUES PMDB 
*****~*** PARECER ********* 

A Emenda visa suprimir o art . 263, do Substitutivo , por 
considerá-lo impeditivo da livre iniciat iva na saúde. 

Em nosso entendiment o a livre i nic i ativa na prestação de 
serviços está inteirament e preservada , enquanto o art i go 263 
pretende apenas subord inar aos inter esses e à sober an i a do 
País, atividades que estão dentro do âmbito da saúde coleti
va , port~to de responsabilidade do Est ado. 

Somos , pois, pela s ua rejeição. 

ES25190-2 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende-se, com a presente Emenda, priorizar a utiliza
ção dos recursos públ i cos pelas escolas públicas, permitindo
se , remotamente , sua destinação às escolas privadas , desde 
que sat i s f açam aos requ i sitos legais. 

Trata-se , ev i dentemente de conce i to mais amplo que o 
contido no Substitut i vo e certamente ma i s democrát i co . 

Pela aprovação. 

ES25191-1 ELIEl RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão pretendida , com a emenda, não pode ser aco
lhida, poi~ contraria a orientação adotada pelo Relator sobre 
a mat éria . 

ES25192-9 ELIEL RODRIGUES PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Acolhemos a Emenda pela sua pe rtinência. A matér ia pode
rá ser, perfeitamente, d isciplinada pela legislação ord i ná
ria. 

Pela rejeição . 

ES25193-7 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Tendo em vista a supressão do a rt . 43 do Tí tulo x face 
ao acol himento de Emendas para esse f i m, a pres ente preposi
ção deve ser consi~erada prejud icada . 

ES25194- 5 ELIEL RODR IGUES PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A música, profana ou sacra, é um dos bens cultura i s.Dis
pensável , portanto , o acréscimo. 

Pela reje i ção. 
-------------------------------------------------------------------------------

ES25195-3 ELIEL RODR IGU ES PMDB 
********* PARECER ********* 

Tem em vista a Emenda a manutenção do vigente sistema pro
porcional de escolha dos membros da Câmara Federal. 

Muito embora não concorde com os argumentos que sustentam 
a propositura da presente emenda , entendemos melhor deixar à 
lei complementar def i nir o sistema de escolha dos membros da 
Câmara Federal . 

A emenda, e~ face da nova opção pela definição do s i stema , 
em lei compl ement a r , é aceite parcia lmente. 

Aprovada na forma do Substitutivo. 

ES25196-1 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Merece especial destaque o fato de que, pe l a pri me ira vez 
na históri a do constituc ionalismo brasi l eiro , as ações de 
assistênc ia Social passam a const it uir uma Seção espec íf ica 
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na estrutura do texto constitucional. Trata-se, a nosso ver , 
de opção não somente coerente com o espírito tuitivo do Pro
jeto no campo social, mas principalmente sintonizada com a 
realidade da marginalidade e aguda carência Socio-econômica 
que atinge a grande maioria da população brasileira. Nortea
da pelos princípios de elaboração constitucional, a seção re
lativa ao segmento assistencial do sistema de Seguridade pro
cura estabelecer os delineamentos programáticos básicos que 
deverão pautar as ações públicas e privadas no Setor, evitan
do-se detalhamentos e especificações passíveis de mais ade
quado tratamento via legislação ordinária ou planejamento de 
política social. Assim sendo , deixamos de acolher a sugestão 
do ilustre autor, não obstante seus inegáveis méritos , na 
certeza de que a mesma poderá vir a ser retomada em outras 
instâncias do processo de contrução do novo Sistema de Segu-
ridade ia l em nosso país . 

Pela rejeição. 

ES25197-0 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25198-8 ETEVALDO NOGUEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe assegurar a prev1a indenização em caso 
de desapropriação . A matéria deverá ser tratada por lei , que 
estabelecerá os procedimentos para desapropriação , mediante 
justa indenização, nos termos da redação oferecida pelo Subs
titutivo. Trata-se, a nosso ver, de fixar no texto constitu
cional o direito de propriedade, subordinada ao bem-estar so
cial, remetendo à lei definir as formas de pagamento das in
denizações . 

Pela rejeição. 

ES25199-6 ETEVALDO NOGUEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação dos parágrafos 2o. e 3o. e 
a inclusão dos parágrafos 4o. , 5o . e 6o. ao artigo 236. En
tretanto , além de não constituir inovação ou melhoria à com
preensão do texto do Substitutivo , inclui aspectos que não 
consubstanciam matéria constitucional . 

Pela rejeição. 

E$25200-3 ETEVALDO NOGUEIRA PFL 
•******** PARECER ********* 

A emenda quer nova redação ao inciso IV do art. 135, que 
estabelece critério para a fixação dos vencimentos da magis
tratura. A solução indicada não nos parece a melhor. 

Pela rejeição. 

E$25201-1 ETEVALDO NOGUEIRA 
********* PARECER ********* 

A adição dos incisos propostos não contribui 
moramento do Substitutivo, uma vez que a lei do 
rá sobre o assunto. 

Pela rejeição . 

E$25202-0 RENATO JOHNSSON 
********* PARECER ********* 

PFL 

para o apri
S.F.N. dispo-

PMDB 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Const i tuintes é pela proibição dessa 
prática que , no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 
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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 noc~vos dessa práti
ca. Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bi-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

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

ES25203-8 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Concordamos com a argumentação do autor . Negociação e 
processo que não se pode impor, depende da vontade das par 
tes. 

Pela aprovação da emenda. 

ES25204-6 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

Concordamos com a argumentação do autor. Negociação e 
processo que não se pode impor, depende da vontade das par 
tes. 

Pela aprovação da emenda. 

ES25205-4 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

A nossa legislação trabalhista Ja assegura aos trabalha
dores em atividades consideradas insalubres ou perigosas, o 
direito a um adicional de remuneração. Nada mais justo, por -
tanto, de que se faça constar no texto constitucional a ga -
rantia daquela prerrogativa, porém, que se faça incidi- l a so
bre a remuneração que é mais abrangente sob o ponto de vista 
pecuniário e, não somente sobre o salário. 

A saúde de qualquer ser humano não deve ter preço, no 
caso, o trabalhador brasileiro já não é suficientemente valo
rizado quanto ao seu trabalho, por isso, há que se considerar 
que a natureza do seu desempenho em atividades insalubres ou 
perigosas que lhe põe em risco a sua saúde e, até mesmo,quase 
sempre a sua própria vida, seja sobejamente compensada . 
Assim sendo, concordamos em parte com o nobre parlamentar 
quanto a natureza da sua proposição, apenas discordamos da 
sua pretensão na restrição que faz em propor que o referido 
adicional , incida somente sobre o salário . 

• Pela aprovação parcial . 

ES25206-2 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

A negociação coletiva é um instrumento moderno à dispo
sição do trabalhador e sua exclusão do texto seria prejudi
cial no sentido de que ficaria o empregado na pendência da 
regulamentação através da lei ordinária . Por outro lado, a 
negociação é mais rápida e mais consoante a todos os segmen
tos da classe trabalhadora. 

ES25207-1 ALARICO ABIB PMDB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre, naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diár ias ser in
terrompida para repouso. A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total. 

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

Pela rejeição. 
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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 Constitu i ção não deva proi
bi-la , mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

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

ES25209-7 MILTON REIS 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
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. 

ES25210-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, 
embora a redação como está proposta, não seja incluída na sua 
integridade . 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 

ES25211-9 NILSON GIBSON PMDB 
******** * PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre, naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso. A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total. 

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

Pela rejeição. 

ES25212-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A nossa legislação trabalhista já assegura aos trabalha-
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dores em atividades consideradas insalubres ou perigosas, o 
d i re i to a um adicional de remuneração. Nada mais justo , por -
tanto, de que se faça constar no texto cons t itucional a ga -
rantia daquela prerrogat i va , porém , que se f aça incidi - la so
bre a remuneração que é ma i s abrangente sob o ponto de vis t a 
pecuniário e , não somente sobre o salár io . 

A saúde de qualquer ser humano não deve ter preço , no 
caso, o trabalhador brasileiro já não é suficientemente valo
rizado quanto ao seu trabalho. Por isso, há que se cons i derar 
que a natureza do seu desempenho em atividades insalubres ou 
perigosas que lhe põe em risco a sua saúde e, até mesmo,quase 
sempre a sua própria vida, seja sobejamente compensada . 
Assim sendo, concordamos em parte com o nobre parl amentar 
quanto a natureza da sua proposição, apenas discordamos da 
sua pretensão na restrição que faz em propor que o referido 
a i iona l , i n i da somente sobre o sa lá r io . 

Pela aprovação parcial. 

ES25213-5 NILSON GIBSON PMDB 
******** * PARECER ********* 

Somos de opinião que a prát ica do serviço extraordinário 
deve obedecer à aquiescência prévia dos trabalhadores , expres
sa em convenção , além da concessão de adicional compensat ório 
de remuneração, acordado pelas partes. 

Seria contraproducente t entar sanar possíveis impasses 
do processo de negociação obviando-o por meio da determinação 
legal. 

ES25214-3 NILSON GIBSON PMDB 
** ******* PARECER *** ***** * 

A Emenda objetiva suprimir o inciso XXIII, do artigo 7o . 
do projeto. 

Nos países desenvolvidos os trabalhadores participam 
efetivamente do resultado do processo produtivo. 

A participação dos trabalhadores nos lucros das empre 
sas, ocorrem normalmente quando os efeitos são positivos, is
to é, quando a produção atinge limites compensatórios . 

Reconhecemos que as vantagens advindas da modernização 
tecnológica e de automação são frutos do invest i mento de ca -
pital e cujo resultado fica condicionado ao eficiente desem -
penha ou produtividade de seus colaboradores . 

Diante desses fatos, nada mais justo , de que os traba -
lhadores participem efetivamente também dos resultados 
superavitários da empresa, aliás fator decorrente da harmoni
osa relação capital e trabalho . 

ES25215-1 

Optamos pela forma do texto do Substitutivo . 
Pela rejeição . 

NILSON GIBSON 
********* PARECER ** ******* 

PMDB 

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

Caberá à lei ordinár i a dispensar tratamento específico 
aos casos em que se revelar inaplicável a múlt i pla 
i ncidênc i a . 

Pela rejeição . 

ES25216-0 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva suprim i r o inciso XXIII , do artigo 7o. 
do projeto. 

Nos países desenvolvidos os trabalhadores participam 
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PMDB 

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 adv i ndas da modernização 
t ecnológica e de automação são frutos do investimento de ca -
pital e cujo resultado fica condicionado ao eficiente desem -
penho ou produtividade de seus colaboradores. 

Diante desses fatos, nada mais justo , de que os traba -
lhadores participem efetivamente também dos resultados 
superavitários da empresa, aliás fator decorrente da harmoni
osa relação capital e trabalho. 

ES25217-8 

Optamos pela forma do texto do Substitutivo. 
Pela rejeição . 

MAURÍCIO PÁDUA 
**** ***** PARECER ** *** **** 

PMDB 

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. 

ES25218-6 MAURÍCIO PÁDUA PMDB 
*** ****** PARECER *** ** **** 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição . 

ES25219-4 MAURÍCIO PÁDUA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25220-8 MAURÍCIO PÁDUA PMDB 
****•**** PARECER ** *** **** 

A emenda propõe outra redação ao art. 146, "caput", a fim 
de regular a situação dos atuais substitutos do foro judicial 
e extra judicial. Alteração inaceitável, por incluir na norma 
permanente solução de hipótese transitória. 

Pela rejeição. 

ES25221-6 MAURÍCIO PÁDUA PMDB 
******** * PARECER ** ******* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto . 

Pela rejeição. 

ES25222-4 CARLOS SANT 1 ANNA PMDB 
****** *** PARECER ******* ** 

A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o. do Capítulo 
das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação de Esta
dos . 

O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do 
Substitutivo que vamos oferecer, em razão do acolhimento da 
Emenda apresentadas para esse fim. 

Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda . 

ES25223-2 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
** ** **** * PARECER ****** *** 

A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 
3o., do artigo 9o., do Substitutivo, a expressão "se profisi
onal", para dar maior clareza, não dando ensejo á interpreta
ção de que não haverá contribuição sindical para o caso de 
entidade de empregadores , profissionais liberais, etc. Pro
põe , também, uma referência ao custeio do sistema confedera
tivo. 
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A proposta tem i nteira procedência. 
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES25224-1 CHRISTOVAM CHIARADIA 
******* ** PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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O que a emenda propõe para regular a promoção por mereci
mento é razoável . 

Pela aprovação. 

ES25225-9 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda confere ao tr i bunal o poder de escolher aquele 
que o Presidente do Tribunal nomeará. Não cons i deramos essa a 
melhor solução. 

Pela rejeição . 

ES 25226-7 CHRISTOVAM CH I ARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe acréscimo de parágrafo un1co ao art. 138 
e dá nova redação ao seu inciso I . Optamos por redação que 
nos parece mais satisfatória . 

Pela rejeição. 

ES25227-5 RICARDO IZAR 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, pois ine
xiste direito adquir i do por parte daqueles que , à epoca da 
estatização não est i verem à frente da respectiva serventia. 

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

Pela rejeição. 

ES25228-3 SÉRGIO WERNECK PMDB 
********* PARECER ********* 

Decide o Relator , diante da multipl i cidade das propostas 
recebidas e das opções feitas como resultado de negociação, 
propor a rejeição da presente emenda, por i ncompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fruto de amplo 
consenso. 

ES25229-1 SÉRGIO WERNECK PMDB 
********* PARECER ********* 

O dispositivo c i tado trata de matéria fundamental dentro 
do capítulo de CT. O conceito estabelecido para emrpesa na
cional é complementado com os conceitos no artigo que o pro
ponente pretende suprimir. No parágrafo único do artigo em 
exame foram suprimidas as expressões "transferir" e "variar", 
para melhor adequação à realidade . 

Pela rejeição. 

ES25230-5 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES25231-3 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Quer a emenda alterar o parágrafo único do art. 159, com 
suas letras, uma das quais é desdobrada em duas . Não nos pa
rece melhor a redação sugerida. 

Pela rejeição. 

ES25232-1 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
t i vo . Pelo contrário, contraria a filosofia e as d i retrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
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ES25232-1 ACIVAL GOMES 

Constituição. 
Pela rejeição. 

ES25233-0 ACIVAL GOMES 
********* PARECER ********* 

PÁG : 0626 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

PMDB 

A supressão pura e simples do dispositivo é i déia que 
não conta com o beneplácito, até agora, da maioria dos mem
bros da Comissão, por isso que nosso parecer é pela rejeição 
da Emenda. 

ES25234-8 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propôe a supressão da palavra "alternadamente" 
do texto do artigo 136 do Projeto. 

Pela aprovação. 

ES25235-6 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte exclui a expressão "lei 
de diretrizes orçamentárias", do 7o . do art . 220 e do 
art. 224 . 

O conteúdo da emenda e a justificação em confronto com o 
do Substitutivo , não se harmonizam com a sistemática que 
orienta o Sistema de Planos e Orçamentos. Entendemos que a 
lei de diretrizes orçamentárias apreciada, pelo Congresso dará 
uma participação do Poder Legislativo na elaboração do 
orçamento anua 1 . 

Pela rejeição. 

ES25236- 4 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Subst i tu 
tivo . Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procu r amos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES25237-2 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

As expressôes "lei de diretrizes orçamentárias", cons
tantes do parágrafo 2. do art. 89 , do ítem IV do art . 132 e 
do art . 47 das Disposiçôes Trans i tórias , guardam coerência 
com o disposto no art . 220 . 

ES25238-1 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

Busca-se, com a Emenda , a supressão da parte final do item 
VI do art. 86, que prevê a perda do mandato parlamentar da
quele que for condenado em ação popular . 

Entende o nobre Autor da Emenda que é impertinente a pre
vi são em causa , que seria própria da lei ord i nária reguladora 
da ação popular. · 

A nosso entender, o parlamentar que merecer a condenação 
judicial num processo de ação popular se situaria em plano 
moral assemelhado aquele que deva ter o seu mandato cassado 
por falta de decorro parlamentar , uma vez que a condenação 
passará a ser o reconhecimento, pelo Estado, da prática, pelo 
parlamentar, de atos que o tornariam indigno para o exercício 
do mandato político. Por isso, apropriado é que diante da 
condenação , a Mesa da respectiva Casa, como o prevê o Proje
to, declare a perda do mandato parlamentar. 

ES25239-9 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressôa do art. 240 do texto constitucional nos pa
rece inadequada e inoportuna , dada a amplitude do dispositivo 
na ordenaçao da Política de Transportes do País . 

Pela rejeição. 
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ES25 240-2 ACIVAL GOMES 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

Pela aprovação nos termos do parecer à ES 33385- 2 . 

ES 2524 1-1 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concor re para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo . Pelo con t rário , contraria a filosof i a e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição . 

Pela rejeição. 

ES25242-9 ACIVAL GOMES PMDB 
· ********* PARECER ********* 

A emenda pret ende nova redação ao parágraf o 49 do ar t. 
6o . do Substitu t ivo . 

Acatamos parcialmente a proposta , mas com a redação por 
nós elabor ada. 

Pela aprovação na f orma do Substitut ivo . 

ES25243-7 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa Emenda pretende supr1m1r os itens I e II do 
9o., do art . 209, os quais prevêem, para a lei complementar 
referente ao ICMS, indicar outras categorias de contribuintes 
e dispor sobre os casos de substituição tributária. 

Justifica que o art. 23 , II, da atual Constituição 
submete à tributação pelo ICM as operações de saídas de 
mercadorias real i zadas por produtores, industriais e 
comerciantes, que vários Estados criaram a tão controvertida 
figura do contribu i nte substituto, através de lei 
complementar, obrigando esse . substituto a r ecolher 
antecipadamente o impos t o sobre fato gerador incerto e 
futuro , em operação da qual ele não é parte . 

A Comissão de Sistematização decidiu reformular o item I 
para simplesmente "definir seus contribuintes" e reiterar a 
disposição sobre a substituição tributária. Os argumentos da 
Emenda demonstram a conveniência de prever regulação em l ei 
complementar, quer para resguardar os interesses dos Estados, 
quer como proteção ao contribuinte. 

Pela rejeição. 

ES25244-5 ACIVAL GOMES PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A emenda sugere a supressão do art . 239 do Substitutivo 
por se tratar de matéria passível de legislação ordinár i a. 
Outrossim , não é oportuno instituciona l izar o subsídio no tex 
to constituc ional . 

Pela aprovação da emenda . 

ES25245-3 ACIVAL GOMES 
******** * PARECER *** **** ** 

Pela rejeição. 

PMDB 

Os membros da Comissão optaram em deixar figurar no tex
to o dispositivo em questão . 

ES25246-1 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Tem a Emenda, por propósito, a supressão do art. 105 e seu 
1o., que prevêem providência a ser tomada pela Comissão 

Permanente a que alude, decorrendo dela, na circunstância a
pontada no 2o. do mesmo art . 105, providência de real im
portância, que o próprio autor da Emenda reconhece oportu -
na; tanto , que manda renumerar referido 2o . como caput 
do art. 105 . Ocorre que a manutenção desse parágrafo não 
prescinde das disposições cuja supressão é sugerida, posto 
que , sem elas , referida preceítuação ser i a equívoca eis que 
alude a irregularidade de despesa que os preceitos sob 
proposta de supressão esclarecem qual seja . Por esta razão 
não há como aceitar-se a Emenda . 
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ES25247-0 ACIVAL GOMES 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

Visa a dar nova redação ao art.26 do Substitutivo do Re
iator , mas , a nosso ver, não aperfeiçoa o texto, vez que su -
prime a sua parte final. que nos parece essencial . 

Pe la reje i ção. 

ES25248-8 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
est abelecer limites para gastos púb l icos em relação à Renda 
Nacional . bem como estabelecer relações de base monet á ri a com 
orçamento, estabelecer li mites para end i vidamento em r elação 
a orçamento e ainda proibir realização de despesa que não 
conte do orçamento ( 7o. proposto). Essas matérias devem ser 
compet ênc i a de leg i s l ação ordinár i a exceto o d i spos t o no 

7o. da presente emenda, que inclus ive já está no texto do 
Projeto (art. 222) . 

Pela rejeição . 

ES25249- 6 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda propõe suprimir do art i go 6o. , parágrafo 9o. 
do Substitutivo ao Projeto de Const i tuição a proibição do 
anonimato . 

O tratamento dado à matéria no Proj eto é o que me lhor a
tende às muitas sugestões oferecidas pe los senhores Constitu
intes . 

Pela rejeição . 

ES25250-0 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo . Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretr i zes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constitu i ção. 

Pela rejeição. 

ES25251-8 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A função do Conselho referido no artigo 172 é taxativa
mente anunciada neste próprio di spositivo: controle externo 
do Poder Judiciário . 

ES25252-6 ACIVAL GOMES PMDB 
**** ** *** PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do 2o. do Ar t. 302. A op
ção pe l a manutenção do d i spos i t i vo , conf orme consta do Ante
projet o da Comissão de Si stemat ização, deve-se à necessidade 
de conceder tratamento especial às terra ocupadas pelos ín
dios, uma vez que elas r epresentam a garantia da sobrev i vên -
c i a f í s i ca e cultural das populações indígenas. 

Pe l a rejeição . 

ES25253-4 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A presente Eme nda v isa dar nova redação ao "caput" do 
art. 195, a fim de se incluir entre os tributos determinadas 
contribuição sociais e o empréstimo compulsório. 

Não obstante as razões apresentadas a favor da Emenda , 
entendemos que as cont r ibuições e os empréstimos compulsó-
rios, em razão de cer tas característ i cas próprias, devem ser 
mantidos paralelamente às demais espéc ies tributár i as , obser
vando-se, quanto às contribu i ções, o d isposto no art. 202, 
itens I e III, e apl icando- se aos emprést imos o dispos t o na 
alínea "a" do item II I desse artigo e outras restr ições espe
ci f icadas nos di sposi ti vos a e les re l a ti vos . 

Estando sujeitos às condicionantes expressas nas d i sposi
ções que regulam sua c riação, verifica-se que as cont ribui
ções .sociais e os empréstimos compulsórios passam a constar 
do sistema tributár i o com as necessárias limitações , ne l e se 
i ntegrando de forma harmônica e equili brada. 
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ES25253-4 ACIVAL GOMES 

Pela rejeição. 

ES25254-2 ACIVAL GOMES 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A Emenda objeti va a supressão da compet ência residual 
(ar t . 199 ), para proteção dos contr i buintes contra a gula 
governamental , tendo em vista a experi ência da Constituição 
de 1946. 

A just i ficação não procede, porque existem pr inc1p1os 
ge rais espec í ficos para a proteção do contribu i nte, res
tringindo a ação governamenta l qualquer que seja o número 
de impostos. Ademais , foram introduzidos , agora , elementos 
de controle que não existiam no passado . 

A nosso ver, a d i nâmica sócio-econômica exige que o 
Estado disponha de flexibilidade na estruturação do sistema 
de impostos. 

Em todo caso , estamos de acordo em ret1rar a compet ênc i a 
residual dos Estados , substituindo-a pe l a partilha do imposto 
federa l que vier a ser decretado. 

Pe l a aprovação parcial. 

ES25255-1 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

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

Pela rejeição. 

ES25256-9 ACIVAL GOMES PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Cuida a proposta de alterar a redação do parágrafo 40 do 
artigo 6o. o di reito à informação e o conhecimento do fim a 
que esta se destina é assegurado ao ind i víduo naquilo que a 
ele diga respeito . Trata-se de preceito novo, que requer 
cuidado extremo na redação, para que não sejam distorcidos os 
objetivos que o inspiram . 

Pela rejeição . 

ES25257- 7 ACIVAL GOMES PMDB 
*** ***** * PARECER ********* 

A emenda propõe outra redação ao inciso IV do art. 138. 
Acolhemos sugestão que nos pareceu melhor . 

Pela rejeição . 

ES25258-5 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda quer suprimir o art . 146, que trata dos serviços 
notar i ais. Achamos melhor mantê-lo. 

Pela rejeição. 

ES25259-3 ACIVAL GOMES PMDB 
*** ****** PARECER **** ***** 

A emenda propõe a supressão da letra "m" do inciso I do 
art . 148 , que fixa a competência do Supremo Tribunal Federal. 
Não nos convencemos da utilidade da supressão ; mas transferi
mos para a letra "i" o dispositivo em tela a competência para 
tal matéria. 

Pela rejeição . 

ES25260- 7 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Si stematização. 

ES25261-5 ACIVAL GOMES PMDB 
** ** ** *** PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pelo contrário , contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
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E$25261-5 ACIVAL GOMES 

Constituição. 
Pela rejeição. 

ES25262-3 ~EOPOLDO PERES 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9 . 

ES25263-1 LEOPOLDO PERES 
***** **** PARECER ********* 

PÁG: 0630 
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PMDB 

PMDB 

PMDB 

Esta Emenda intenta conceder isenção do imposto de renda 
para "Os proventos de aposentadoria, reforma ou pensões pagos 
por instituições oficiais ou previdenciárias a pessoas que 
atingirem a idade de setenta anos". 

Evidentemente, trata-se de matéria que deve constar em le 
gislação infraconstitucional. 
Pela rejeição. 

ES25264-0 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Razão assiste ao ilustre Autor da Emenda. Inegável a sua 
cont~ibuição para o aprimoramento do texto constitucional em 
elaboração. 

Pela aprovação . 

ES25265-8 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25266-6 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda é ininteligível, pois o dispositivo 
nela mencionado não possui as expressões que pretende alte
rar. 

Pela prejudicialidade . 

ES25267-4 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25268-2 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25269-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25270-4 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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Razão assiste ao i lustre Autor da Emenda . Inegável a sua 
contribuição para o aprimoramento do texto constitucional em 
elaboração. 

Pela aprovação . 

ES25272-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pe la rejeição. 

ES25273- 9 CHAGAS RODRIGu PMDB 
********* PARECER ********* 

Desnecessária a fixação do número de Deputados Federais, 
já que sua determinação se fará, pela Justiça Federal, como 
resultado do somatório da quantidade de representantes de ca
da região da Federação . 

A estipulação do teto de oitenta representantes por uni
dade federada, ao invés dos sessenta e cinco propostos , aten
de melhor à realidade populacional dos Estados . 

ES25274-7 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Tem em vista a Emenda substituir, no item XVIII do art. 
77 a expressão "confisco de bens" por "perda de bens". 

O dispositivo sob proposta de modificação prevê a decre
tação, pelo Senado da República, do "confisco de bens de quem 
tenha enriquecido i li citamente à custa do patrimônio público 
ou no exerc,c io de cargo ou função pública " 

A nosso ver a alter ação cogitada na Emenda tem alcance 
ma i s restrito pois permit i ria se entendesse que a sanção 
acessória, decretáve l pelo Senado , se restringiria aos bens 
objeto de il,citos contra o Estado , quando o que se objetiva 
é alcançar quaisquer bens do condenado judicialmente, visando 
ao ressarcimento do mesmo Estado , pois se o enriquecimento 
pun,vel o foi "à custa do patr i mônio público", este deve ser 
amplamente recomposto através da pena acessória em causa. 

ES25275-5 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação do ,tem XV do art. 77 resulta de consenso ob
tido na negociação quanto à atribuição do Congresso Nac ional 
no que tange aos atos de concessão de emissoras de rádio e 
televisão, sendo desaconselhável o retorno à posição anterior 
como propõe a emenda . 

ES25276-3 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda tem por objetivo a substituição, no 
art . 88 , da expressão "idêntica remuneração", por "idênticos 
subs,dios e a mesma ajuda de custo" , sob o argumento de que a 
expressão substitutiva vem sendo tradicionalmente utilizada 
em nossas Constituições. 

O objetivo do Projeto, com a utilização da expressão 
"idêntica remuneração", foi dar alcance o ma i s amplo poss,vel 
à preceituação constitucional fixadora da igualdade entre De
putados e Senadores no que respeita à retribuição de natureza 
pecuniária pelo exerc,cio do mandato. Em face de tanto, somos 
pela rejeição da emenda . 

ES25277-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

O único caso em que se justifica a argu1çao em sessão 
secreta do Senado Federal é o da apreciação da escolha dos 
chefes de Missão Di plomatica de caráter permanente (,tem IV 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMI SSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES25277-1 CHAGAS RODRIGUES 

PÁG: 0632 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

do art. 83). Não há razão , pois, para deixar a critério da 
Câmara alta def inir se a sessão de arguição para a aprovação 
da escolha dos titul ares enumerados no ítem III, do mesmo ar
tigo, será pública ou não . Deve sempre ser pública. 

ES25278-0 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo 
propósito, é irrelevante para os objetivos a que se propõe o 
controle externo a realização de f iscalização meramente con
tábi l . Interessa, isto sim , o exame da gestão de cada órgão 
aa administração pública sob os aspectos financeiro, orçamen
tário e patr i monial , como prevê o Substitutivo . 

Pela rejeição . 

ES25279-8 CHAGAS.RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Sendo a contab i lidade um técnica a serv iço da auditoria , 
não há razão para a lt eração _do texto, no parcicular, do Subs
titutivo. 

Pela rejeição. 

ES25280-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
**** ***** PARECER ** ******* 

O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificati va 
a enumeração dos conhecimentos exigidos para o exercício do 
cargo de Ministro , tanto que até contadores já foram selecio
nados para o importante mister. 

Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no 
dispositivo em quest ão . Ape nas pref e rimos segu i r a praxe, no 
particular, do Direito Constituc ional brasileiro. 

Pela reje i ção. 

ES25281-0 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a fixar a idade m1n1ma para a elegibilida
de ao cargo de Presidente da República, em quarenta anos . 

A tradição brasilei r a, porém , sempre foi no sentido de 
exig i r para os agentes políticos a idade mínima de trinta e 
cinco anos, (v.g. Senador, Ministro do Supremo Tribunal Fede
ral , Pres i dente da República) , razão por que deve ser rejei
tada . 

ES25282-8 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

O Subst i tut i vo mantém a r edação do Projeto , majoritaria
mente apoiada pela Com i ssão. Pe l a rejeição . 

ES25283-6 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
** **** *** PARECER *** **** ** 

O Substitutivo mantém a redação do Projeto, majoritaria
mente apoiada pela Comissão. Pe l a rejeição. 

ES25284-4 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A redação proposta pela Emenda não aperfeiçoa o texto, 
uma vez que suprime a iniciativa dos Poderes da República pa
ra a determinação da intervenção das Forças Armadas no âmbito 
interno . 

Pela re j eição . 

ES25285-2 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
***** *** * PARECER ********* 

O que a Emenda pretende já está acolh i do no Substituti
vo , inserido no princípio da igualdade e no que assegura sa
lário mínimo aos trabalhadores , na forma da lei, inclusive 
com outra denominação e indexação específica. 

Quando ao limite máximo , previsto na Emenda, é matéria 
i nfraconstituc i onal. 

Pela rejeição. 
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O que a Emenda pretende já está aco l hido no Substituti
vo, inserido no princípio da igualdade e no que assegura sa
lário mínimo aos trabalhadores, na for ma da lei, inclusive 
com outra denominação e indexação específica. 

Quando ao limite máximo, previsto na Emenda, é matéria 
infraconstitucional . 

Pela rejeição. 

ES25287-9 JOACI GÚES PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES2 288-7 JOACI GÚES PMDB 
** ******* PARECER ***** **** 

Pela aprovação. A emenda se ajusta perfeitamente ao en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

ES25289-5 JOACI GÚES PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na or i enta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES25290-9 JOACI GÚES PMDB 
******** * PARECER ********* 

A emenda proposta· constribui para o aperfeiçoamento do 
texto constitucional. 

Pela sua aprovação parcial. 

ES25291-7 GUSTAVO DE FARIA PMDB 
********* PARECER ******** * 

A presente Emenda visa alterar a redação do 2o . do 
art . 3o. do Substitutivo, no sentido de incluir a expressão 
"desde que sejam recolhidos pelos órgãos legislativos corres
pondentes as importâncias devidas". 

O acréscimo, inegavelmente corrige a omissão, pois é co
lorário do direito à pensão o correspondente recolhimento das 
contribuições aos órgãos previdenciários. 

Todavia, a matéria resultou suprimida do novo Substitu
tivo pelo acolhimento de proposições para esse fim. Face à 
essa circunstância, somos pela rejeição . 

ES25292- 5 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25293-3 JOACI GÚES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na or ienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES25294-1 JOACI GÚES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende excluir do parágrafo 5o. do art . 6o . 
do Substitutivo o segu i nte: 

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

Concordamos com a emenda. 
Pela aprovação nos termos do Substitutivo . 
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Pela aprovação. A emenda se ajusta perfeitamente ao en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização . 

ES25296-8 JOACI GÓES PMDB 
******* ** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25297-6 JOACI GÓES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização . 

ES25298-4 JOACI GÓES 
********* PARECER ******* ** 

Improcedente. 

PMDB 

A redação proposta não aclara ou aperfeiçoa o fundo nem 
a forma do dispositivo emendado . 

Pela rejeição. 

ES25299-2 JOACI GÓES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pe la aprovação na for ma do Substitutivo. 

ES25300-0 JOACI GÓES PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende excluir do parágrafo 5o. do art. 60. 
do Substitutivo o seguinte : 

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

Concordamos com a emenda. 
Pela aprovação nos termos do Substitutivo . 

ES25301-8 JOSÉ CAMARGO PFL 
********* PARECER **** ***** 

O teor da emenda é interessante e reve l a o cuidado do 
autor com o aprimoramento dos mecanismos operaciona i s do 
sis t ema de Seguridade Soc i al. Entendemos, não obstante , que a 
matéria , por sua natureza regulamentar, é mais suscetível de 
tratamento por via de legislação ordinária, e poderá ser 
retomada em· etapa ulterior do processo de elaboração 
legislativa das bases do novo s i stema de proteção social. 

Pela rejeição . 

ES25302-6 J OSÉ CAMARGO PFL 
********* 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 incompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo , fruto de amplo 
consenso. 

ES25303-4 JOSÉ ÇAMARGO 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 Substitutivo- os aspectos de prazos, ob
jet os de polêmica . 

Com t al medida, ficam atend i das , ao mesmo tempo, as emen-
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das supressivas e aquelas de caráter modificativo - ainda que 
parcialmente. 

ES25304-2 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

E$25305- 1 ERICO PEGORARO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a i nc l usão da Polícia Rodov i á r ia Fede
ral como órgão integrant e da Segurança Pública. 

As atribuições da referida corporação acha-se int imamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias federa i s , daí 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Púb1ica. 

Pela rejeição . 

E$25306-9 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

Pe l a aprovação parc ial; ressalvando o prazo de 5 anos 
proposto pela emenda , uma vez que for questão de uniformidade 
o prazo aprovado foi de 4 anos. 

ES25307-7 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A matéria é pertinente à legislação ordi
nária. 

ES25308-5 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a t ornar o a li stamento e o vot o f aculta 
tivo ou voluntário. 

Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico. 
A obrigatoriedade do voto advém da teoria do eleitorado-fun -
ção. É, portanto, uma obrigação j urídica. 

Não concordamos com os argumentos de que violent a a 
liberdade e a consciênc i a do eleitor. Pelo contrário , o cida
dão vota no candidato de sua preferência, podendo , também, vo 
tar em branco. 

O voto facultat i vo pode provocar grandes abs tenções, 
comprometendo a representatividade política e popula r dos 
eleitos , levando ao poder minorias radicais e const i tuin
do-se em fator de corrupção eleitoral . 

Sendo o voto obr igatório , é obvio que o a li stamento 
também deverá ser obrigatório. 

No entanto, somos pelo alistamento e voto facultati -
vos apenas para os analfabetos e os maiores de setenta anos . 

Pela rejeição. 

ES25309-3 ERICO PEGORARO PFL 
********* 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. 

E$25310-7 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

Emenda retirada pelo autor. 

ES25311-5 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

O empregado, vítima de acidente do trabalho ou acometido 
de doença profissional goza da estabilidade no emprego en
quanto dura a sua licença ou afastament o do serviço a cargo 
da Previdência Social. Quanto à estabi li dade nos cinco anos 
que antecedem a aposentadoria, não vemos como seria viabili
zada, uma vez que, na Previdência Social, não há a aposenta
doria compulsória, seja por motivo de idade, seja por tempo 
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A Emenda é rejeitada poi s desvia-se da filosofia básica que 
norteia o artigo em ques t ão. 

ES25313-1 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art. 6o. 
do Substitutivo, que assegura ao proprietário de imove l rural 
o direito de obter do Podder Público declaração, renovável 
periodicamente, de que o bem cumpre função social. 

Entendemos que a emenda deve ser acatada, uma vez que a 
manutenção do dispos it ivo no texto constitucional acarretará 
a criação de novas instâncias burocráticas,estimu lando varia
das formas de corrupção e obstaculizando a implementação da 
reforma agrária no País. 

Pela aprovação . 

ES25314-0 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A redação do Projeto de Constituição atende 
melhor à diciplina da matéria. 

ES25315-8 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

Emenda retirada pelo autor . 

ES25316-6 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

Rejeitada nos termos do Substitutivo. 

ES25317-4 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob análise reduz a ampl itude do art. 6o . do Tí
tulo X, o qual prevê a criação de novos Estados. 

Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo 
que vamos oferecer , pe lo acolhimento de Emendas apresentadas 
para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela. 

ES25318-2 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda· proposta é perfunctória, na perspectiva do prin
ClPlO jurídico de que "o que não é proibido é permitido " . Por 
essa razão, não deve ser incorporada ao texto const it uc ional. 

Pela rejeição. 

ES25319-1 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial nos termo do Substitutivo. 

ES25320-4 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

Emenda retirada pelo autor. 

ES25321 -2 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . O teor da emenda é matéria de legislação 
ordinária. 

ES25322-1 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela re j eição. 

ES25323-9 ERICO PEGORARO PFL 
** ******* PARECER ********* 

Emenda r etirada pelo autor. 

ES25324-7 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ***** **** 

A emenda propõe nova redação do parágrafo 1o. do ar t. 246 . 
O ní vel de detalhamento da proposta, no nosso entender , é 

matéria de legislação ordinária . 
Pela rejeição. 

----- ----------------~------- - -------------------------------------------------
ES253 25-5 ER I CO PE GORARO PFL 
********* PARECER ********* 

A pret ensão revelada na emenda está muito melhor atendi
do , a nosso ver, no poder fiscalizador do Tribunal de Contas 
da União que , aplicado corret amente, inibirá a maioria dos 
atos ilegais dos agentes públicos. 

ES25326-3 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES25327-1 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25328-0 LÉLIO SOUZA PMDB 
**** **** * PARECER ********* 

O Vale-Transporte , cuja obrigatoriedade acaba de ser ins
tituída, atende, amplamente , os objetivos da Emenda. A maté
ria é , pois, de lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES25329-8 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta que se contém na presente Emenda melhor será 
atendida pelo legislador constitucionnl estadual, onde encon
trará sede adequada . 

Pela rejeição. 

ES25330-1 LÉLIO SOUZA 
****** *** PARECER ******** * 

Pela reje ição. 
A Emenda trata da proteção de bem imóvel de família. 

PMDB 

Em que pesem as razões apresentadas, a sugestão contraria 
diretrizes de sistematização adotadas no presente Substitu
ti Vo . 

ES25331-0 UBIRATAN SPINELLI PDS 
*** *** *** PARECER ****** *** 

A emenda preconiza a extinção dos partidos na data da 
promulgação da constituição. Qualquer parlamentar que não es
teja satisfeito com seu partido pode sair do mesmo a hora que 
quizer . A criação de partidos é l i vre e nada obsta a adesão 
aos mesmos de parte de qualquer constituinte. 

Daí a extinguir compulsoriamente os partidos vai uma 
distancia muito grande. Seria uma violência incompatível com 
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a democracia que queremos assegurar. 

ES25332-8 SÉRGIO WERNECK 
********* PARECER ********* 

PDS 
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PMDB 

Decide o Relator, diante da multiplic i dade das propostas 
recebidas e das opções feitas como resultado de negociação , 
propor a rejeição da presente emenda, por i ncompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fruto de amplo 
consenso. 

ES25333-6 SÉRGIO WERNECK PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe nova redação para o parágrafo 41 do art i go 6o .. A 
redação do Projeto adiciona especificações da norma que, no 
caso em apreço, são i ndispensáveis para torná-la objetiva . 

Pela rejeição . 

ES25334-4 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25335-2 FRANCISCO DORNELLES PFL 
** ** ** *** PARECER ** ******* 

A sistematização do texto referente à concessão de servi
ços públicos proposta pela Emenda aperfeiçoa o Projeto de 
Constituição . 

Pela aprovação . 

ES25336-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ******** * 

Os objetivos da Emenda estão contemplados no Subst i tutivo, 
embora a redação como está proposta não seja incluída na sua 
in t egridade. 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo . 

ES25337-9 FRANCISCO DORNELLES PFL 
******* ** PARECER ********* 

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

pretendido pelo seu Autor . 
Pela aprovação parcial. 

ES25338-7 JOSÉ LOURENÇO 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. 
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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 ordinária . 

Pela rejeição . 

ES25340-9 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

Concordamos com a supressão do parágrafo 2o. pois os Es
tados e Municípios têm a mesma responsabilidade que a União 
na preservação do patrimônio ecológ i co do País . Além disso, o 
restante do art . 233 também foi suprimido por julgar-se que 
a matéria não é de natureza verdade i ramente constitucional, e 
sim mais própria à es f era da legislação ordinár ia . 

Pela aprovação parcial. 

ES25341-7 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25342-5 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada retira do texto constituciona l dispo
sitivo cujos objetivos legais são pertinentes à lei o rdiná
ria; contudo, dada a re levância do assunto, deve permanecer 
como norma constituciona l. 

Pela rejeição . 

ES25343-3 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada ao propor a exc lusão do termo origi
nal, elimina dispositivo considerado relevante para o desen
volvimento nacional. 

Pela rejeição . 

ES25344-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende suprimir o dispositivo que inclui no 
rol dos direitos dos trabalhadores a redução dos riscos ine
rentes ao trabalho. Entendemos de absoluta necessidade a per
manência do mesmo no texto constitucional, de modo a assegu
rar saúde , higiene e segurança à classe trabalhadora brasi
leira. 

Pela rejeição. 

ES25345- 0 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER *********· 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justificar a 
retirada do termo "saúde" do inciso XVII do artigo 7o. do Su
bstitutivo. 

Consideramos, contudo, que o dispositivo, objeto da 
emenda, em seu todo, encontra-se cont ido no inciso XVIII. Por 
essa razão, optamos pela supressão completa do item em ques
tão . 

Pe la aprovação. 

ES25346-8 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r , do artigo 263 
do substitutivo do Reator, 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". 
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Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conce i tos de pessoa e trabalhador,po i s todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na i nterpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único de Saúde . 

Por estar consignado no artigo 7o. , ítem XVII como di
re ito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e Segurança do Tra
ba l ho, necessário se faz a determinação de como este d i reito 
poderá ser assegurado, no caso , at r avés do Sistema úni co de 
Saúde. 

Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério , ainda que a i dé i a de 
sistema implique também na possibi lidade da existênc i a de 
subsistemas, ligados a vários ministérios. 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta foi a ex~ressão 
de escolha do Comitê Misto, da OIT e OMS , reunido em Genebra, 
no ano de 1957 , para designar, justamente, o conj unt o de 
ações que envolvem a saúde, a hi g i ene e a segurança do t raba
lho. Não é um anglicismo , portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupaciona l" não é anglo-saxônica, 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 âmb ito 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 prejuí zo causado à saúde dos t raba
lhadores pelas condições do seu traba l ho; 

3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas apt i dões fisiológicas e psicológ icas; 

5 - em suma , adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho . 

O que transparece nestes 5 í tens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencia l mente morbígenos . De
preende-se, que a segurança do trabalho é uma cond i ção pre
ventiva do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patologia. A engenhar i a de Segu
rança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pel a sua 
ação no contexto da Saúde Ocupacional, é apenas uma disci
plina auxiliar, dentre t antas outras, como a enfe rmagem do 
Trabalho, a toxicologia , a ergonomia, etc., com vistas a pre
servação da integridade física e menta l da pessoa que t raba
lha, junto à medicina do trabalho, promovendo, protegendo e 
recuperando a saúde. 

·ouanto 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 hig iene que 
garantem a saúde, também não podem ser suscetíveis de qual
quer negociação. 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vigi l ância epidemio lógica integrem a rede básica de saú
de, mesmo porque, a saúde ocupacional é um segmento da saúde 
pública , assim considerada pela OMS . 

Somos , po is , pela rejeição da emenda. 

ES25347-6 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
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********* PARECER ********* 

A supressão proposta provocaria uma lacuna na busca de 
se normatizar a política de transportes do País . 

Pe la rejeição. 

ES25349-2 FRANCISCO DORNELLES 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo opta pelo princ1p1o do 
gratu it o, devendo a obrigatoriedade e 
estender-se progressivamente. 

Pela rejeição. 

ES25350-6 FRANCISCO DORNELLES 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

PFL 

ensino públ ico 
a gratuidade 

PFL 

já foi 

ES25351-4 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda sugere a supressão do art. 239 do Substitutivo 
por se tratar de ma t éria passível de legislação ordinária. 
Outrossim, não é oportuno institucionalizar o subsídio no tex 
to constitucional . 

Pela aprovação da emenda. 

ES25352- 2 FRANCISCO DORNELLES 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda Ja 
ao substitutivo, observadas as restrições 
281. 

Pela aprovação parcial . 

ES25353-1 FRANCISCO DORNELLES 
********* PARECER ********* 

PFL 

está incorporado 
contidas no Artigo 

PFL 

O conteúdo da emenda , em sua essência, 
incorporado ao subs t itutivo . 

já fo i 

Pela aprovação parcia l. 

ES25354-9 FRANCISCO DORNELLES 
********* 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 ord i nária. Por 
essa razão somos pela aprovação da Emenda. 

ES25355-7 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* 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 objetivos da educação brasileira a 
melhor i a da qualidade do ensino. 

Pela aprovação. 

ES25356-5 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresen t ada reafirma o texto do Projeto original , 
retirando "in fine" dispositivo considerado relevante para o 
texto Const ituciona l . 

Pela reje ição. 

ES25357-3 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 
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A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo ún i co do 
art. 281 , a fim de permitir que os recu r sos públicos sejam 
destinados a bo l sas de estudo, portanto , ao custeio do ensino 
pago em instituições privadas. 

A ressalva pretendida no parágrafo único contrari a, de 
forma diametra l mente oposta, a regra contida no "caput " - o 
que, se no mérito diverge da opção pol í tica adotada pa r a o 
modelo educacional brasi l eiro, na técnica não é menos reco
mendável . 

Pe l a rejeição . 

ES25358-1 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda , ao lado de outras , quer supr imir o 
7 . do art . 209, que est abelece que as alíquotas do ICMS , nas 
operações intra-estadua i s, não podem ser inferiores ás das 
interestaduais , salvo de l iberação em cont rár io dos Es t ados, e 
que se reputam operações internas as i nt erest aduais efet uadas 
para consumidor fina l . 

Justifica ser um contra-senso inus it ado conceder poderes 
aos Estados para deliberar contrariament e ao estabe l eci do em 
texto constitucional e que, no mér i to, a matéria deve ser tra 
tada pelo Senado . 

A di sposição poderia ser extirpada do texto consti t ucio
nal. 

Todav i a , nova versão do Projeto repete o texto anter ior . 

ES25359- 0 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Aqui é proposta a supressão do parágrafo 5o . ,do a r t.9o . , 
do Substit utivo. 

O obj etivo da norma do parágrafo 5o . do art . 9o. , do 
Substitut i vo é resolver o problema prático da representação , 
quando houver mais de um sindicato da mesma categoria , em um 
só espaço . Somente um terá a prerrogat iva de celebrar conven
ção colet i va , conforme d i spuser a l e i . 

Do contrário , a categor ia ficará prejudicada, armando- se 
u~ confl ito de representação . 

O dispositivo é necessário, somos pela rej e ição da Emen-
da . 

ES25360-3 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendemos incompatível com a autonomia sindical a f ixação 
por lei, de uma contribu i ção sindical. 

Consideramos, entretanto , que ela se legítima, quando ope
rada pe l a assembléia geral da entidade sindical, relat ivamen
te à cat egoria profissional ou econômica que ela r e presenta , 
uma vez que todos os integrantes da categoria se benef i ciam 
das vant agens conquistadas pe lo órgão de classe. 

A legitimidade é dada pela assembléia geral e são obj eto 
do ônus somente os i ntegrantes da categoria representada . 

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

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

E$25361-1 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A emenda pretende modificar o 55 do art. 6o . do su
bstitutivo com o fim de estabelecer que a entidade associada 
pode representar seus associados quando autorizada expres
samente, na forma da le i . 

Não concordamos com a emenda, por considerarmos desne
ces sária a referênc ia à l ei. 

Pela rejeição. 

E$25362-0 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Consideramos o termo "trabalhadores" mais abrangent e ~ue 
"empr egados" . No caso é mais apropriado , pois os diversos in
cisos do artigo 7o . relacionam direitos aplicáveis a emprega-
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dos , prof iss ionais liberais e autônomos ao lado de outros so
mente exigíveis por quem mantém vínculo empregatício. Nesse 
último caso,é evidente e portant o não necessita explicitação, 
que os dispositivos não podem apl i ca r -se a autônomos e pro
fi ssionais liberais . 

Pela rejeição. 

ES25363-8 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A exigência da regulamentação exclusiva da prática do 
serviço extraordinário deve ser entendida no contexto da ple
na liberdade sindical proposta no Substitutivo. Nele não per
manecerão sem sindica to categorias que desejam organizar-se 
dessa forma . A possibilidade de regulação em lei, se efet iva
da, dispensaria a necessária aquiescência dos trabalhadores á 
prát ica do serviço extraordinário e às condições de sua ef e -
tivação .. 

ES25364-6 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

O objetivo do inciso XV, quando estabelece remuneração 
integral para o gozo de férias, é o de proteger o trabalha
dor contra qualquer ato que venha prejudicar a integralidade 
do seu salário naquele período . É evidente que caberá à le
gislação ordinária prever aqueles casos, por exemplo, de au
sência do empregado ocorrido no período aquisitivo, a possi
bilidade de férias coletivas e proporcionais , além de outros 
aspectos. Por esse motivo, encontra-se no dispositivo a ex
pressão "na forma da lei". 

ES25365-4 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

O acor do coletivo é realizado entre a empresa e seus em
pregados . Não há necessidade, assim, de sua menção no texto, 
vez que se trata de uma forma livre e soberana de contrato , 
embora coletivo , já amparado pelo Projeto . 

Pela rejeição . 

ES25366-2 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A proteção legal do salário se constitue num princ1p1o 
universalmente instituído , no sentido não somente de garantir 
um direito que representa o alicerce da manutenção do traba
lhador e de sua família, mas também , de resguardá-la contra 
os riscos de sua retenção por parte de certas empresas que 
dela se beneficiam. Tal procedimento , além de ser irregular , 
acarreta sérios transtornos no sustento do trabalhador , i n
clusive em aumento de suas despesas, face a incidência de ju
ros de débitos contraídos através de empréstimos . 

A nosso ver, não se verifica , propriamente, uma retenção 
de salário nos casos de danos causados ao patrimônio do em
pregador e nem na concessão de empréstimos ; nessas situações, 
o que ocorre , é apenas uma rotina de descon t o em folha do 
sa l ário do empregado. No caso de morte do empregado e tendo 
ele credores na praça, não cabe ao empregador a qualquer tí
tulo, reter o seu salário , ficando o encargo de lidar com os 
credores à viúva do empregado . O empregador, em nenhuma hi
pótese, tem o direito de dispor do salário do empregado após 
o trabalho já realizado. . 

Assim , opinamos pela rejeição da presente emenda. 

ES25367-1 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Não vemos o conflito apontado na "Justificação" de vez 
que, embora caiba à Previdência Social a prestação de servi
ço, incumbe ao empregador o pagamento do seguro . 

ES25368-9 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 

. I 
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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
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos. 

ES25369-7 ZIZA VALADARES PMDB 
**** ***** PARECER ******* ** 

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

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

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

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

Na verdade, quando aval íamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país, mas, pelo de
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vir 
a ser a solução idial. Ressalte-se, por oportuno, que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito) horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas. 

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,des
de que compensatórias a nivel de remuneração. Esse, aliás, é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do traba
lho, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida. 

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

ES25370-1 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Resolvemos suprimir, em nosso substitutivo, no inciso 
XXII, do art. 7o. a referência à obrigatoriedade da negocia
ção coletiva, exatamente para compatilizar o texto do substi
tutivo, em face do pa~ágrafo 7o . do art . 9o. 

Aconteceu, portanto, o contrário do que a Emenda propõe, 
isto é, a norma suprimida é a do inciso XXII, do art. 7o. 
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Somos pela prejudicialidade. 

ES25371-9 ZIZA VALADARES 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PFL 

A emenda propõe uma redação para o artigo 10, do substi
tutivo, que , em verdade, significa o reconhecimento de nume
rosas restrições, as quais, ditas de forma genérica, propi
ciarão interpretações capazes de redundar em negação do exer-
cício do direito . · 

O substitutivo adota uma redação que permite efetivamen
te aquele exercício. 

Somos pela rejeição. 

ES25372-7 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda quer explititar a incidência do ICMS 
sobre as operações que destinem a outros Estados petróleo, 
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elé
trica, invertendo a não-incidência pret~ndida no Projeto de 
Constituição (art. 209, 8., II-b). 

Justifica que é mister ampliar a receita tributária dos 
Estados e que nada mais j usto do que transferir para os co
fres estaduais os tributos, em forma de ressarcimento com os 
ônus e as perdas patrimoniais ocorridas nas regiões onde se 
instalam usinas hidrelétricas e atividades mineradoras. 

Nova versão do Projeto, todavia, repete o texto anterior, 
contrária à pretensão da emenda. 

ES25373-5 ZIZA VALADARES PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda inclusa exclui referência à prestação de servi
ços, no 4o. do art . 209 do Projeto de constituição , como 
efeito da emenda em que preserva na competência dos Municí
pios o respectivo imposto. 

O destino da emenda resultará do acolhimento ou não da 
pretensão de deixar com os Municípios o ISS. 

ES25374-3 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES25375-1 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo excluir do art. 201 as contri
buições de intervenção no domínio econômi~o. 

Tais contribuições se justificam porque se vinculam dire
tamente a atividades e setores econômicos, decorrendo sua 
criação da efetiva necessidade de intervenção da União para 
atender, em última análise, aos imperativos da segurança na
cional ou a relevante interesse coletivo. 

Além de obedecer a esses parâmetros, a instituição das re 
feridas contribuições só poderá ocorrer com estrita observân
cia dos princípios da legalidade e da an t erioridade, conforme 
expressos nos ítens I e I II do art. 202. 

Pela rejeição. 

ES25376-0 ZIZA VALADARES 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opin ião do douto constituinte, 
pela rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante 
sição adotada pela Comissão de Sistematização . 

ES25377-8 ZIZA VALADARES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

opinamos 
com a po-

PMDB 

A emenda sob exame quer preservar na competência dos 
Municípios o imposto sobre serviços, suprimindo a incidência 
correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, 
mantido para os Estados. 

Certamente numerosos Municípios ser ão muito prejudica-
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PMDB 

dos com a per da do ISS . Procede também a afirmação de que a 
prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento 
tot almente di fe rente da c i rculação de mercador ias. De resto , 
a absorção do ISS pelo ICM alterará s i stema já implantado que 
se t em algumas espécies de operações nebulosas, poder i a ser 
aperfei Çoado. Pode ser temerário mudar isso. 

A decisão é essenc i almente política , na qual poderiam 
ser ouvidos os Mun i cípios , que são os entes ma i s afet ados . 

A Comissão de Si stematização está deixando com os Muni
cípios a tributação dos serviços em geral e com os Estados a 
tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de 
comunicação. 

ES 25378-6 ZI ZA VA LADARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A medida resguarda o País de campanhas assistenciais le
sivas à saúde da população e à soberania nac iona l. A saúde 
torna-se, cada vez com maior frequência , questão de segurança 
nacional, exigindo medidas cautelares drásticas. 

Pela rejeição. 

ES25379-4 ZIZA VALADARES PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter 
algumas ind i cações básicas sobre as fontes de financiamento 
do novo Sistema de Seguridade Soc i al , de modo a sustentar a 
d i mensão que lhe é atr i buída como instrumento de proteção 
social, com escopo bem mais amplo do que aquele abrigado no 
âmbito da previdência . Assim sendo; e de forma coerente com o 
princ í pio de di ve rsi ficação das font es de fina nc i amento , 
optamos por manter a contribuição do emp r egador , sobre a 
folha de salár i os, o fatur ·amento e o lucro, pois as três 
bases constituem fatos geradores distintos . 

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

Pe l a rejeição. 

ES25380-8 ZIZA VALADARES PMDB 
****** ** * PARECER ** **** *** 

A substituição do imposto sobre vendas a varejo de merca
dorias pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza, pre
tendida pela emenda, não se ajusta ao entendimento predomi
nante na Comisão de Sistemati zação . Todavia , há acordo em 
reintroduzir o imposto sobre serviços e em restringir o ãm -
bito de incidência do Imposto de Venda a Varejo. 

Pela aprovação parcial. 

ES25381-6 ZIZA VA LADARES PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A inclusa emenda quer suprimir a não- incidência do ICMS 
sobre operações que destinem a outros Estados petróleo , com
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétri
ca. Justifica que a supressãoo resulta da proposta de passar 
aos Estados os impostos únicos sobre minerais , lubrif i cantes , 
combustíveis e energia elétrica. 

70 outros Constituintes pleitearam a eliminação da imu
nidade por ferir a autonomia federativa e prejudicar os Esta
dos produtores . 

Nova ver são do Projet o de Const i tuição não contempla os 
impostos únicos e reitera a imunidade de que trata o disposi
tivo. 

ES25382-4 JOSÉ TINOCO PFL 
********* PARECER ** ** ***** 

A Emenda sob apreciação consagra o princ1p1o da liberda
de de ens i no, salvo para f i ns de autorização , reconhecimento 
e credenc i amento de cursos , assim como para cumprimento da 
legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional. 

A propos i ção, além de conter important e princípio de na-
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tureza democrática , pode contr i buir para o atendimento de um 
dos mais ambicionados objetivos da educação brasileira a 
melhoria da qualidade do ensino . 

Pela aprovação. 

ES25383-2 JOSÉ TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo opta pelo princ1p1o 
gratuito, devendo a obrigatoriedade 
estender-se progressi vamente . 

do ensino público 
e a gratuidade 

Pela rejeição. 

ES25384-1 JOSÉ TINOCO 
********* PARECE R ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES25385-9 JOSÉ TINOCO 
********* PARECER ********* 

PFL 

já foi 

PFL 

O conteúdo da 
ao substitutivo, observadas 
281. 

Emenda já está incorporado 
as restrições contidas no Artigo 

Pela aprovação parcial . 

ES25386-7 JOSÉ TINOCO 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES25387-5 JOSÉ TINOCO 
****** ** * PARECER ********* 

PFL 

já foi 

PFL 

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

Pela rejeição. 

ES25388-3 JOSÉ TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES25389-1 JOSÉ TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda postula a supressão do 4o . do Art . 18, sob a 
alegação de que o preceito contraria o esp ír ito liberal que 
i nspirou todo o Capítulo. A ponderação , data venia , não pro
cede , realmente, facilitàmos ao máximo a criação de Part i dos 
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. 

ES25390-5 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

O objetivo da presente Emendi é, através do acréscimo ao 
Projeto de três disposições de natureza transitória, assegu
rar vantagens , criando outras, em favor de servidores das Ca
sas do Congresso Nacional. Entendemos que a Assembléia Nacio
nal Constitu i nte não deve instituir privilégios a favor de 
quem quer que seja, por uma questão de princípio e ainda ten
do em vista as aflições porque passa o povo na fase adversa 
por que atravessa a economia do País neste momento. 

Pela rej~ição . 
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ES25391-3 ALEXANDRE PU ZY NA 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0648 
16/ 10/87 
15 :52 :30 

PMDB 

PMDB 

Pela rejeição , nos termos do parecer à Emenda ES-247689. 

ES25392-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende que os Vereadores cujo mandato tenha 
sido exercido grat ui tamente, por força de Atos Institucio
na is, possam completar, pa r a efeito de aposentadoria no 
Serviço Público e Previdência Social , os períodos correspon
dentes . 

Rea l mente , entre 1966 e 1972 , por força de lei , a Verean
ça foi exercida de forma gratuita. 

Nada mais justo que , de acordo com o ilustre autor da 
Emenda, seja resgatado esse debito para com aqueles bras i lei
ros . 

Assim , é de ser acolhida a Emenda, salvo na parte que de
termina a contagem em dobro daquele período aquisitivo. 

Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo . 

ES25393-0 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende que as Faculdades de Odontologia rea
lizem concursos de licença para dentistas práticos por lei a 
ser adotada no prazo de 2 anos de vigência desta Constitui
ção. 

Como o próprio autor especifica, o pretendido é que uma 
lei ordinária determine concursos de licença para dentistas 
práticos. Destart e , o caminho legislativo já está definido e, 
certamente, não é o Constitucional . 

Somos, pois, pela sua rejeição . 

ES25394-8 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por escopo suprimir a previsão do segundo 
turno nas eleições para a Presidência da República, estabele
cendo que , na hipótese de nenhum candidato alcançar a ma io
ria absoluta dos votos a eleição dar-se-á pelo Congresso Na
cional , restringindo-se - escolha aos dois candidatos mais 
votados na eleição direta. 

Aprovada, nos termos do Substitutivo . 

ES25395-6 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda pela sua natureza técnica e com
plexidade , seria melhor desenvolvida na forma de legislação 
ordinária. 

ES25396-4 CHAGAS RODR I GUES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25397-2 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda dispõe sobre conteúdo, cujos desdobramentos ju
rídicos melhor se coadunam com a legislação ordinária e com
plementar . 

Pela rejeição. 

ES25398-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A fórmula adotada pelo novo Substitutivo deste Relator 
melhor regula a questão concernente às efetivações de servi
dores públicos , ao referir-se aqueles vinculados, também, à 
Administração indireta. 

Pela rejeição da Emenda . 
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ES25399-9 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pe lo contrário , contraria a filosof i a e as diretr izes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição . 

Pela rejeição. 

ES25400-6 OSVALDO MACEDO PMDB 
*** ** *** * PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte, opino pela 
rejeição da Emenda , por entendê-la conflitante com o entend i 
mento da Comissão de Sistematização . 

ES25401-4 OSVALDO MACEDO 
**** ***** PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte , 
pela rejeição da Emenda , por entendê-la conflitante 
sição adotada pela Comissão de Sistematização. 

PMDB 

opinamos 
com a po-

ES25402-2 OSVALDO MACEDO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25403-1 EVALDO GONÇALVES PFL 
** ******* PARECER ****** *** 

A Proposição apresentada é valiosa, mas a realidade 
bras i leira está a exigir o cumprimento do atendimento do 
ensino fundamental, o de 1o. grau e obrigatório. Assim sendo 
não haverá recursos financeiros para a execução do previsto 
na presente Emenda . 

Pela rejeição. 

ES25404-9 EVALDO GONÇALVES PFL 
***** **** PARECER ** ** ***** 

Segundo a tradição histórica , a autonomia é um atributo 
das univers i dades e não das instituições isoladas. 

Pela rejeição. 

ES25405-7 EVALDO GONÇALVES PFL 
******** * PARECER ***** **** 

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

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

Pela aprovação. 

ES25406-5 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da 
ao substitutivo, observadas as 
281. 

Emenda já está incorporado 
restrições contidas no Artigo 

Pela aprovação parcial. 

ES25407-3 EVALDO GONÇALVES 
********* PARECER ** **** *** 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao subst i tutivo . 

Pela aprovação parcial. 

ES25408-1 EVALDO GONÇALVES 
~******** PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incor porado ao substitutivo . 

PFL 

já foi 

PFL 

já foi 
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ES25409-0 EVALDO GONÇALVES PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do 
art. 281, a fim de permi t ir 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. 

ES25410-3 JOSÉ CARLOS GRECCO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende que se enfatize o caráter de pub li ci
dade dos concursos para i ngresso na mag i stratura , 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. 

ES25411-1 JOSÉ CARLOS GRECCO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a excluir do dispositivo constitucional a 
obrigatoriedade de residir o juiz na respectiva comarca. 

Em que pesem as razões invocadas pelo douto constituin
te, opinamos pela rejeição da Emenda, por entendê-la confli
tante com a posição adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES25412-0 JOSÉ CARLOS GRECCO PMDB 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte, op i no pela 
rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante com o entendi
mento da Comissão de Sistematização. 

ES25413-8 JOSÉ CARLOS GRECCO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva o aprimoramento do texto do Substitu
tivo, razão pela qual somos pela aprovação. 

ES25414-6 JOSÉ CARLOS GRECCO 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte, 
pela rejeição da Emenda , por entendê-la conflitante 
sição adotada pela Comissão de Sistematização. 

PMDB 

opinamos 
com a po-

ES25415-4 JOSÉ CARLOS GRECCO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25416-2 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe modificação do dispositivo que consubs -
tancia , o Capítulo I, do Título referente à Ordem Social. 
Nesta fase do processo, optamos por manter a redação orlgl
nal, deixando para a fase de revisão redacional a retomada da 
sugestão apresentada pelo ilustre autor. 

Pela prejudicialidade. 

ES25417-1 ÉZIO FERRE I RA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe modificação redacional que poderá ser 
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ES25417-1 ÉZIO FERREIRA 

novamente apreciada em fas e posterior 
constituinte . 

Nesta fase , optamos pe la redação 
d i sposit i vo. 

Pela rejeição. 

ES 25418 - 9 ÉZIO FERRE I RA 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe modif i cação 
novamente apreciada em fase 
constituinte . 

redacional 
post erior 

Nesta fase, 
dispositivo. 

optamos pela redação 

Pela rejeição . 

ES25419-7 ÉZIO FERREIRA 
*** ****** PARECER ********* 

A emenda propõe modificação 
novament e apreciada em fase 
constituinte. 

redacional 
poster ior 

Nesta fase , 
dispositivo. 

optamos pela redação 

Pela rejeição. 

ES25420-1 ÉZIO FERREIRA 
******** * PARECER ****** ** * 

PFL 

do processo 

or i gi na 1 do 

PF L 

que poderá se r 
do processo 

origina 1 do 

PFL 

que poderá ser 
do processo 

origina 1 do 

PFL 

Decide o Relator, diante da multiplicidade das propostas 
recebidas e das opções feitas como resultado de negociação, 
propor a rejeição da presente emenda, por incompatibilizar-se 
com a redação a ser dada ao novo substitutivo, fruto de amplo 
consenso . 

ES25421-9 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Decide o Relator , d i ante da multiplicidade das propostas 
recebidas e das opções fe i tas como resultado de negociação, 
propor a rejeição da presente emenda, por incompatibilizar-se 
com a r edação a ser dada ao novo substitutivo , fruto de amplo 
consenso . 

ES25422-7 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ***** **** 

Decide o Relator , diante das opções de texto já feitas, 
incorporar ao seu texto final parte do mérito da presente e
menda, propondo, assim sua aprovação parcial. 

ES25423-5 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ** **** *** 

Até que a Lei do S.F.N defina as condições para o ingresso 
de capital es t rangeiro no setor financeiro, entendemos que 
deve ser vedada a possibilidade de aumento da participação 
daquele capital em i nstituições com sede no país. 

Entendemos, portanto , que o dispositivo deve permanencer 
no Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES25424-3 ÉZIO FERREIRA PFL 
** ** ** *** PARECER *** ***** * 

As condições para autorização de participação do capital 
estrangeiro no sistema financeiro deverão ser fixados em Lei 
Complementar (Lei do S . F.N). 

Todavia , a lei disporá tendo em vista especialmente: os 
i nteresses nacionais, os acordos internacionais e os cr i té
r ios de reciprocidade . 

Até que a Le i defina as condições , o Substitutivo propõe a 
pro i bição de abertura de novas agências de bancos estrangei
ros no país . Ressa l va , porém, que a vedação não se aplica ás 
autorizações resultantes de interesse do governo brasileiro , 
de acordos internacionais e de reciprocidade. 

Trata- se, portanto, de fispositivo que, a nosso ver, não 
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deve ser excluído do Projeto de Constituição. 
Pela rejeição. 

ES25425-1 ÉZIO FERREIRA 
********* PARECER ********* 

PFL 

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

Pela rejeição. 

ES25426-0 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25427-8 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25428-6 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25429-4 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25430-8 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela reje i ção . 

ES25431-6 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25432-4 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25433-2 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, considerando que pela orientação do 
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Relator o dispositivo deve ser supr i mido. 

ES25434- 1 ÉZIO FERREI RA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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A Emenda em quest ão trata de matéri a a ser t r a t ada em 
legislação ordinár i a . 

Pela rejeição. 

ES25435- 9 BENEDITA DA SILVA PT 
********* PARECER ********* 

Decide o Relator, d i ante da mul ti plicidade das propos!as 
recebidas e das opções f eitas como resu l tado de negociaçao, 
propor a rejeição da presente emenda, por incompat ib ilizar - se 
com a redação a ser dada ao novo subs ti tutivo , fr uto de am
plo consenso . 

ES25436-7 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT 
********* PARECER ********* 

O novo elenco de d i reitos assegurados à criança e ao a
dolescente , contido no substitut i vo apresentado, preenche, em 
parte, os objetivos da presente emenda. 

Pela aprovação . 

ES25437-5 JESUS TAJRA 
********* PARECER ********* 

Procedente . 
O ple i to é justo . 

PF L 

Os membros do Min i s t ério Públ i co fazem jus a uma ressal 
va de seus direitos adqu i ridos . 

A Emenda há de ser absorvida e i ncorporada às disposi
ções t ransitórias, nos termos do subst itutivo do re l at or . 

Pela aprovação . 

ES25438- 3 JESUS TAJRA 
********* PARECER ********* 

Procedente. 
O pl eito é justo. 

PFL 

Os membros do Min istério Público fazem jus a uma ressal
va de seus d i reitos adquiridos. 

A Emenda há de ser absorvida e incor porada às d i sposi
ções trans i tórias, nos t ermos do subst i tutivo do relator. 

Pela aprovação. 

ES25439- 1 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe- se, com a emenda, que os Procuradores - Gerais per
cebam remuneração não inferior a de Min i stros do Tribunal da 
maior categoria onde atuarem . 

A m~dida não corresponde à orientação adotada pelo Rela-
tor . 

ES25440-5 JESUS TAJRA PFL 
********* PARECER ********* 

Trata-se de assegu rar aos memb ros do Mi ni s tér io Públi co 
o direito a exercerem a advocacia. 

Permi to- me d i scordar da opinião do ilustre consti tui nte , 
vez que a vedação const i tucional configura-se necessária, em 
razão das garantias que lhes são asseguradas e que , a t é en
t ão , somente aos membros da magistratu ra eram conced i das . E
qu i param-se, portanto, as duas categor ias nas garanti as e nas 
vedações constitucionais . Assim, pela rejeição. 

ES25441-3 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que a Emenda proposta pe lo 
ilustre Constituinte conflita com as diretrizes adotadas pelo 
Relator . 

ES25442- 1 CARDOSO ALVES PMDB 
********* PARECER ** ******* 
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Pe la rejeição, cons i derando que a Emenda proposta pelo 
ilustr e Constituint e conflita com as diretr izes pelo Relator . 

ES25443- 0 DASO COIMBRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O texto do princípio firmado no Inciso XVIII, objetiva 
proporcionar aos trabalhadores um ambiente de trabalho cada 
vez ma is isento de riscos à sua integr i dade psicofísica. 

O progresso tecnológico está à exigir das empresas me
lhores condições de saúde, hig i ene e segu r ança do trabalho 
aos seus colaboradores. 

A função social das empresas não se lim i ta apenas are
muneração do trabalho executado , mas , principalmente em pro
pi ciar ao trabalhador condições de perfeita salubridade . 

Os novos tempos exigem como imperat i vo de justiça soci
al , mudanças concretas em prol do engrandecimento do homem. 
Daí a importância em se manter o dispositivo no texto consti
t u i na l . 

ES25444- 8 DASO COIMBRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A ma t éria, objeto da present e Emenda, já foi discutida 
exaustivamente, não merecendo acolhida da maioria dos membros 
da Com i ssão de Sis t ematização. Assim, somos pela reje i ção. 

ES25445-6 DASO COIMBRA PMDB 
********* PARECER ********* 

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. Necessário e aconselhável é , en
tretanto , sua explicitação no texto de Projeto, tal como pro
põe o Autor. 

ES25446-4 DASO COIMBRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Acatamos as razões aduz i das pelo autor para justificar a 
retirada do termo "saúde" do inc i so XVII do artigo 7o. do Su
bstitutivo. 

Consideramos, contudo , que o dispositivo, objeto da 
eme nda, em seu todo, encontra-se contido no inciso XVIII . Por 
essa razão, optamos pela supressão completa do item em ques
tão. 

Pela aprovação. 

ES25447 - 2 DASO COIMBRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O ilustre Const i tu i nte pretende supr1m1r , do artigo 263 
do subst i tutivo do Relator , a expressão "e Saúde Ocupacional" 
argumentando que "o Sis t ema Nacional ún i co de Saúde tem como 
alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde 
Ocupacional é o Trabalhador" . 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e, portanto, na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único de Saúde. 

Por estar consignado no artigo 7o. , ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poder á ser assegurado, no caso , através do Sistema único de 
Saúde. 

Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério , ainda que a idé i a de 
sistema impl i que 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 anglic4smo, portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupacional" não é anglo- saxónica, mas, sim, la-
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O própr i o comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, es t abe leceu 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 - co locar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas ; 

5 - em suma , adaptar o t rabalho 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 , 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, po i s é o mais fundamental dos direitos e dos bens do ser 
humano, portánto, as cond i ções 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, ass i m considerada pela OMS . 

Somos, pois, pela rejeição da emenda . 

E$25448-1 DASO COIMBRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a importância da promulgação 
da lei agr í cola, que disporá sobre os objetivos e instrumen
tos de política agrícola. Quanto à criação de órgão específi
co para cuidar do planejamento da política agrícola, deve-se 
ao fato deficiência do plenejamento agrícola no País, apesar 
da existência do Ministro da Agricultura . 

E$25449-9 ARNALDO MORAES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o limite de setenta 
anos para aposentadoria compulsória do servidor públ i co,além 
de se contribuir numa luta da classe pela sua manutenção,foi 
também , considerado pelos membros da comissão de sistemati za
ção como o mais adequado. 

ES25450-2 JOÃO AGRIPINO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda apensa, ao lado de outras 37 , subscritas por 
52 Constituintes , querem impedi r que os Estados e o Distrito 
Federal tenham a faculdade de insti tuir um adicional ao i m
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-
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Em seu conjunto , as 38 emendas supressivas argúem : que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuin t es; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proibe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e 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 j á 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 aquisi t ivo; que a Constituição já prevê a distribuição 
do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar
se-á mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do 
empresário; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competência tributária concorrente 
gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Fe
deração, agravados pela não uniformidade do adicional, poden
do ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política;que 
até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 
47% da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicio
nal, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas, Q 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 nacion~l ,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-
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tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
çao de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional , poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí , a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal. além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des pa ra todos os setores , o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias , formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em ·vista a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

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

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

ES25451-1 JOÃO AGRIPINO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por fulcro o item II do art. 213. 
Inobstante os respeitáveis pontos-de-vista do nobre 

Constituinte, preferimos continuar com o texto do 
Substitutivo, dado o consenso verificado . 

Pela rejeição. 

ES25452-9 JOÃO AGRIPINO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte João Agripino, elevação 
do percentual da "reserva do Fundo de Participação dos Esta
dos" para trinta e cinco por cento, o que, como alega na Jus
tificação, "proporcionaria o equilíbrio das receitas entre as 
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regiões, objetivo este que vem sendo perseguido por todos a
queles que pretendem um desenvolvimento harmônico do espaço 
brasileiro". 

O esquema proposto no projeto estabelece um perfil de 
partilha tributária capaz de atender às necessidades de cada 
esfera de poder político, de forma progressiva e harmônica . A 
alteração proposta afetaria o equilíbrio do sistema. 

Pela rejeição. 

ES25453-7 JOÃO AGRIPINO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer supr1m1r a ex1genc i a do quorum de 
dois terços para o Senado estabelecer alíquotas referentes ao 
imposto estadual sobre mercadorias e serviços (art. 209, 
5. e 6.). 

Justifica que não é conveniente que se êstabeleço no tex
to constitucional a quantidade dos membros das Casas Legisla
tivas para aprovação de dispositivos que sejam objeto de le-
gislação posterior. _ 

A Constituição Federal , tradicionalmente, estabelece quo
rum para as decisões comuns e extraordinárias . 

No caso, considerando que a fixação de alíquotas , pela 
União, para um tributo estadual , representa interferência na 
autonomia federativa dos Estados , parece razoável estabelecer 
o quorum, que poderia até ser de unanimidade dos membros do 
Senado e não só dois terços . 

ES25454-5 FLÁVIO ROCHA PFL 
********* PARECER ********* " 

Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao 3o. do 
Art. 9o., acrescentar no art . 201 a expressão "ou econômicas" 
em seguida à expressão "categorias profissionais" e suprimir 
a expressão "dos trabalhadores" na alínea c, do item II, do 
Art. 203. 

A proposta referente ao parágrafo 3o. do artigo 9o. deve 
ser aproveitada , para assegurar a aplicação do dispositivo às 
entidades sindicais patronais, de autônomos e de profissio
nais liberais. 

Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consis
te em alteração que contribui para o aperfeiçoamento da dis
posição a ela pertinente , porque completa o elenco das cate
gorias sociais em cujo interesse a União pode instituir con
tribuições especiais. 

Todavia, quanto à da expressão "de trabalhadores", enten
demos não deve ser suprimida, porquanto o dispositivo onde se 
acha inserida trata de imunidade tributária concedida às en
tidades sindicais de trabalhadores, o que se justifica em fa
ce da inegável importância soc i al dessas entidades e, ainda, 
das suas próprias condições materiais e econômicas . 

Pela aprovação , na forma do Substitutivo. 

ES25455-3 LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda elevar ·a participação dos 
IPVA, alterando o inciso II do artigo 212. 

Entendemos que a participação de 50% 
Substitutivo é adequada e atende ao 
distribuição de receitas que o projeto visa. 

Pela rejeição . 

ES25456-1 LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda elevar a participação dos 
IPVA, alterando o inciso II do artigo 212. 

Entendemos que a participação de 50% 
Substitutivo é adequada e atende ao 
distribuição de receitas que o projeto visa. 

Pela rejeição . 

PMDB 

Municípios no 

prevista no 
equilíbrio na 

PMDB 

Municípios no 

prevista no 
equilíbrio na 
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ES25457-0 LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
*** ****** PARECER ********* 

Quer a emenda elevar a participação dos 
IPVA, alterando o inciso II do artigo 212. 

Entendemos que a participação de 50% 
Substitutivo é adequada e atende ao 
distribuição de receitas que o projeto v i sa. 

Pela rejeição. 

ES25458-8 LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda elevar a participação dos 
IPVA, alterando o inciso II do artigo 212 . 

Entendemos que a participação de 50% 
Substitutivo é adequada e atende ao 
distribuição de receitas que o projeto visa. 

Pela rejeição. 

ES25459-6 LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

municípios no 

prevista no 
equilíbrio na 

PMDB 

Munic í pios no 

prevista no 
equ i líbr io na 

PMDB 

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. 

ES25460- 0 LUIZ ALBERTO RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pretende-se, com a presente Emenda, a alteração da reda
ção do i t em III do a rt . 195, que trat a da contribuição de me
lhoria. 

Pelo exame da Emenda, verificamos que ela contém aspecto 
que contribui para o aperfeiçoamento da redação do referido 
disposit i vo e, por conseguinte, para me l hor aplicação do tri
buto, razão por que somos pela sua aprovação parcial. 

ES25461 - 8 LUIZ ALBERTO RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação, para 1o. 
de janeiro de 1988, da vigência do sistema tributário con
substanciado no projeto, enfatizando o seu Autor na Justifi
cação "a luta pela reforma tributária" que "vem sendo travada 
há anos pelas lideranças municipalistas", em face da "falta 
de recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais 
têm admin istrado "para cumprir as múlt i plas necessidades de 
seus Municípios" . 

A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 
213 teve por escopo atender não apenas as reivindicações dos 
Estados, Distrito Federa l e Municípios, mas também propiciar
-lhes recursos para a necessária descentralização administra
tiva de encargos. A elevação gradativa de sua participação na 
arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágra
fos, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos Tribu
tos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes 
dessa elevação . 

Pela rejeição. 

ES25462-6 LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
********* PARECER ******* ** 

Pela rejeição. 

PMDB 

Houve acordo entre os membros da Com i ssão pela adoção da 
redação existente no mencionado artigo. 

ES25463- 4 LUIZ ALBERTO RODRIGUES PMDB 
**** ***** PARECER ****** *** 

Instituição do Fundo de Proteção ao Trabalhador Desem
pregado e indicação de suas fontes de custeio . 

O projeto inclui o seguro-desemprego entre as prestações 
e a cargo da seguridade social e enumera as principais fontes 
de custeio do sistema, afirmando, inclusive, que a lei poderá 
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Portanto, o pretendido pelo autor da emenda deverá, a 
nosso ver , ser objeto de legislação ordinária, vez que, no 
texto da Constituição, não deveremos adotar a técnica da enu
meração exaustiva de todas as fontes. 

Pela rejeição . 

ES25464-2 CARLOS MOSCONI 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 
prát i ca que, no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entant o , 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
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos. 

ES25465-1 CARLOS MOSCONI 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda do eminente Deputado Constituinte 
Mosconi pretende substituir o texto do Substitutivo 
tor, pela íntegra do texto aprovado pela Subcomissão 
de, seguridade e Meio Ambiente. 

PMDB 

Carlos 
do rela

de Saú-

· Conquanto texto contemple, com detalhes, um espectro 
maior de temas do setor saúde, é por demais extenso, faltan
do-lhe a concisão de texto constitucional, por integrar uma 
gama de assuntos mais pertinentes à esfera das leis comple
mentares e ordinárias. 

Não obstante, principalmente no mérito, o Substitutivo 
do relator contempla o essencial da emenda proposta, pelo que 
somos pela sua aprovação parcial. 

ES25466-9 RACHID SALDANHA DERZI PMDB 
** ***** ** PARECER ******** * 

Propõe, o ilustre Constituinte, a instituição da Zona 
Franca de Ponta Porã em Mato Grosso bo Sul, pelo prazo de 20 
anos, devendo a lei complementar definir a política indus
trial para a área , os incentivos fiscais a serem concedidos e 
as quotas, em moeda estrangeira, que serão liberados em cada 
exercício. 

A experiência vitoriosa da criação da Zona Franca de Ma
naus, por certo, terá inspirado a Emenda. A nosso ver, entre
tanto, seria prudente que a providência não deveria depender 
de lei, como aconteceu com a zona Franca de Manaus, instituí
da pelo Decreto-lei no . 288, de 28 de fevereiro de 1967, após 
domorados estudos de viabilidade . 

Pela rejeição. 

ES25467-7 RACHID SALDANHA DERZI PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe , o ilustre Constituinte, a instituição da Zona 
Franca de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, pelo prazo de vinte 
anos, devendo a lei complementar definir a política indus
trial para a área, os incentivos fiscais a serem concedidos e 
as quotas, em moeda estrangeira, que serão liberados em cada 
exercício. 
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A experiência vitoriosa da criação da Zona Franca de Ma
naus, por certo, terá inspirado a Emenda. A nosso ver, entre
tanto, seria prudente que a providência não deveria depender 
de lei, como aconteceu com a Zona Franca de Manaus, instituí
da pelo Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, após 
demorados estudos de viabilidade. 

Pela rejeição. 

ES25468-5 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER **** **** * 

Entendemos que o parágrafo único ·do art. 252 deve ser man
tido para que seja exigida a autorização do Congresso Nacio
nal para a aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica es
trangeira, o que evitará problemas futuros de segurança na
cional. 

Somos pela rejeição da Emenda. 

ES25469-3 ROBERTO CAMPOS PDS 
******* ** PARECER ********* 

A finalidade da proposta é aumentar a área de alienação ou 
concessão de terras públicas de 500 ha para 3.000 ha, além de 
tirar da Câmara dos Deputados a atribuição de aprovar. 

Parece-nos razoável manter a área e a atribuição proposta 
no Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES25470-7 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ****** *** 

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

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

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

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são 
fatores comprovados da baixa produtividade. A prática, a ex
periência, o conhecimento técnico, a identificação do empre
gado com os objetivos maiores da empresa, significam para ela 
um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recur
sos humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação 
profissional de seus empregados. Por tudo isso, é elementar 
que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento. 

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

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

ES25471 - 5 ROBERTO CAMPOS PDS 
** ******* PARECER ******* ** 

A emenda dá nova redação ao art. 246 do Substitutivo. 
A tentativa de priorizar o imposto sobre a propriedade 
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territor i al leva à prática de divers i onarmos , vinculando a 
reforma agrária a meros arranjos tributários. É necessá ri o 
não esquecer que a t ri but ação é um ins tr umento compl ementar 
da reforma agrária e , como tal , deve ser utilizado. Não subs
titui jama i s a desapropri ação que é o instrumento mais efici
ente par a a reformulação da estrut ur a f undiária . 

Pela rejeição. 

ES25472-3 ROBERTO CAMPOS PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda prop6e nova redação do "caput" do ar t . 245 e 
acréscimo do parágrafo . 

A emenda não aper f eiçoa o text o do Projeto. 
Pela r ejeição. 

.?5473-1 ROB RTO AMPO 
********* PARECER ********* 

PDS 

A emenda propos t a poderia i nviabi l izar a util i zação de 
propriedades mais que não cumprem sua função social, aumen
tando a tensão no campo agravando a s i tuação sacio-econômica 
dos agricultores sem terra . 

Pela rejeição. 

ES25474-0 RUBEN FIGUEIRÓ PMDB 
********* PARECER ********* 

Prejudicada em razão da alternativa adotada no Substitu
tivo. 

ES25475-8 RUBEN FIGUEIRÓ PMDB 
********* PARECER ********* 

Pe l a prejud i cia l idade , tendo em vista que o dispositivo 
foi supr i mido no novo Substitutivo do Relator . 

ES25476- 6 MAURÍCIO PÁDUA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda permite a reele i ção dos ocupantes de cargos 
e let ivos executivos. 

O instituto da reele i ção não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapt a à realidade político-ele i tora l do 
Pa í s . 

Pela rejeição . 

ES25477-4 MAURÍCIO PÁDUA PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda el evar para 30% a pa rt ic i pação dos Munic i 
pi os no I CMS. 

A alteração quebra r ia o equi l íbrio estabelec i do pelo pro
jeto. 

Pe la rejeição. 

ES25478-2 MAURÍCIO PÁDUA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se aumente o percentual das 
transferências federa i s ao Fundo de Partic ipação dos 
Mun i c í pios, redundando em aumento g lobal 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 va ler as necess i dades financeiras dos Municíp ios . 

Todavia, no quadro nac ional das carências de recur sos, o 
quinhão atribuído ao FPM nas transferências federa i s j á é o 
máximo a que se pode chegar, sob pena do desequil íbrio 
financeiro da própria União. 

Pela rejeição. 

ES25479-1 GONZAGA PATRIOTA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o nobre Constituinte com sua emenda supr 1m1r os 
Artigos 223 e 224 do Proj eto e dar uma redação aos Ar tigos 
220, 221 222 mais simples . Entretanto , deixa com a r edação 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES25479- 1 GÕNZAGA PATRIOTA 

PÁG: 0663 
16/10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

proposta de determinar normas f undamentais ao processo 
orçamentário e que , tradicionalmente inclusive, devem constar 
da Constituição . 

Pela rejeição. 

ES25480- 4 GONZAGA PATRIOTA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em apreço pretende redu z ir substancialmente o 
t empo de trabalho exigido para a concessão de aposentadoria 
por tempo de serviço. 

A nossso ver , é injustif i cável tal pretensão, eis que, 
segundo dados do IBGE , aumentou sensivelmente, nas últimas 
décadas, a média de vida da população brasileira. 

Não bastasse essa circunstância, a medida traria ser1os 
problemas para o sistema previdenciár i o, portanto estaríamos 
aposentando precocemente uma ve~adeira legião de segurados . 

Pela rejeição . 

ES25481-2 GONZAGA PATRIOTA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Esta Emenda objetiva a supressão do 1o . do art. 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) que perm i te 
ao Executivo alterar as al í quotas dos impostos das alíneas I, 
II,IV e V deste artigo. 

A proposta da Emenda , não se coaduna com o sistema tribu
tário atualmente adotados pelos Constituintes. 
Pela rejeição . 

ES25482-1 GONZAGA PATRIOTA PMDB 
***** **** PARECER ******* ** 

O exercício da polí t ica de comércio exterior, através do 
controle exercido pelos impostos de importação e de 
exportação , e o disciplinamen t o do consumo interno , por meio 
do contro le exercido pela inc i dência do imposto sobre 
produtos industrializados , assim como do mercado finance i ro, 
pelo imposto sobre operações financeiras , são ati v i dades que 
o Governo Federal só pode realizar com eficiência,se forman
tida a sua faculdade de proceder a alterações nas alíquotas 
dos referidos impostos. A alteração proposta na Emenda, 
portanto, comprometeria o desenvolvimento eficaz das 
referidas atividades. 

Pela rejeição 

ES25483-9 GONZAGA PATRIOTA PMDB 
********* PARECER *** ** ** ** 

Pretende a Emenda sejam acrescentadas ao art. 195 mais 
dois itens, alterando-se concomitantemente a redação do pará
grafo único do art . 200 e suprimindo-se os arts . 196 e 201 . 

En t endemos que as contribuições indicadas no art . 201, 
bem como os empréstimos compulsórios, em razão de certas ca
rac t er í sticas próprias, devem ser mantidos paralelamente às 
demais figuras tributárias, observando-se, quanto às contri
buições, o disposto no art. 202 , i t ens I e III , e aplican
do-se aos empréstimos o disposto na alínea "a " do i tem III 
e as restrições constantes das disposições do Substitutivo 
que os disciplinam. 

Estando sujeitos a várias regras que condicionam sua cri
ação , verifica-se que as contribuições e os empréstimos com
pulsór ios passam a constar do sistema tributário com as ne
cessárias limitações, nele se integrando de forma harmônica e 
equilibrada . 

P~la rejeição . 

ES25484-7 GONZAGA PATRIOTA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Pela rejeição , por estar em desacordo com o novo Subst i tu
tivo do Relator . 

ES25485-5 AFONSO ARINOS PFL 
********* PARECER ********* 
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A Emenda propõe 
ve a exc l usividade 

a supressão do a rt igo 277 ~ que prescre
de emprego do id ioma nacional em qual-

quer n ível. 
Rejeitada nos termos do Substitutivo. 

ES25486- 3 AFONSO ARINOS 
********* PARECER ********* 

Em que pese a op i nião do dou t o constituinte, 
pela rej e i ção da Emenda, por entendê- l a conflitante 
sição adot ada pela Com i ssão de Sist emat i zação. 

ES25487-1 AFONSO ARI NOS 
********* PARECER ********* 

PFL 

opinamos 
com a po-

PFL 

A emenda em tela visa a alterar a redação do art. 7o. do 
do Tít ulo Das Disposições Transitórias. 

Dada a supressão do ref erido dispos it ivo no Substit ut ivo a 
ser apresentado pelo Re lator em razão do acolhimento de Emen
das nesse s ent i d , somos pe la prej udicia l i dade da propos i ção. 

ES25488- 0 AFONSO ARI NOS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva o apr i moramento do texto do Subst i tu
tivo, razão pela qua l somos pela aprovação . 

ES25489-8 AFONSO AR INOS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura estabelecer critérios para f i xação dos 
venciment os dos magist r ados. 

Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, 
a disposição contida na Emenda conflita com o entend i mento 
predominante na Comissão de Sistematização . . 

Ass i m, somos pela sua rejeição . 

ES25490-1 AFONSO AR I NOS PFL 
********* PARECER ********* 

Pe l as razões invocadas pelo dout o Const i tuinte , opi namos 
pela aprovação da Emenda, nos ter mos do Substi tutivo . 

ES25491-0 AFONSO ARINOS PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Pelas razões invocadas pelo douto Constituinte , manifes
to-me favoráve l à aprovação da Emenda, na forma do Subst itu
tivo . 

ES25492-8 AFONSO ARINOS PFL 
********* PARECER ********* 

Pela apr ovação nos termos do Substi tutivo . 

ES25493- 6 AFONSO ARINOS PFL 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda tem por escopo submeter à aprovação do Congres
so Nacional a formação do Governo. 

Ocorre , porém, que o Senado da República- como Casare
presentante dos Estados-membros - não participa da fo r mação 
do Gover no, haja vista que não é pass í vel de dissol ução . Por 
out ro lado, os exemplos da Itália e da Espanha, suscit ados 
pe lo Autor, não encontram paralelo no Brasil, tendo em vista 
que nes s es Países vigora a estrutura de Estado Un i t ário- Des
centralizado, totalmente diferente da forma de Estado adota
do no Brasil, qual seja, a Federação. Dessarte, o Parecer é 
pela reje ição. 

ES25494-4 HELIO ROSAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda est abelecer aos Substitut i vos os direi
tos a serem resguardados aos Ti t ulares das Servent i as de Foco 
Jud i c ia l a serem estat izados . 

Trata-se , na verdade , de pretensão i naceitável, po i s ine
xist€ direito adquirido por parte daque l es que, à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva serventia. 

A medida , além disso , adiaria por longo período de tempo 
os efei t os da estati zação. 
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ES25495-2 THEODORO MENDES 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0665 
16/ 10/87 
15:52:30 

PMDB 

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, pois ine
xiste direito adquirido por parte daqueles que, à epoca da 
es t atização não estiverem à frente da respectiva serventia. 

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

Pela rejeição . 

ES25496-1 ORLANDO PACHECO PFL 
********* PAR ECE R *** ****** 

O texto do princípio firmado no Inciso XVIII, objetiva 
proporcionar aos trabalhadores um ambiente de trabalho cada 
vez mais isento de riscos à sua integridade psicofísica. 

O progresso tecnológico está à exigir das empresas me
lhores condições de saúde, higiene e segurança do trabalho 
aos seus colaboradores. 

A função social das empresas não se limita apenas are
muneração do trabalho executado, mas , principalmente em pro
piciar ao trabalhador condições de perfeita salubridade . 

Os novos tempos exigem como imperativo de justiça soci
al, mudanças concretas em prol do engrandecimento do homem. 
Daí a importância em se manter o dispositivo no texto consti
tucional. 

ES25497-9 ORLANDO PACHECO PFL 
** ******* PARECER *** ****** 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justificar a 
retirada do termo "saúde" do inciso XVII do artigo 7o. do Su
bstitutivo. 

Consideramos, contudo, que o dispositivo , objeto da 
emenda , em seu todo , encontra-se contido no inciso XVIII. Por 
essa razão, optamos pela supressão completa do item em ques
tão. 

Pela aprovação. 

ES25498-7 ORLANDO PACHECO PFL 
***** **** PARECER ***** ** ** 

O ilustre Constituinte pretende suprimir , do artigo 263 
do substitut i vo do Relator, a expressão "e Saúde Ocupacional" 
argumentando que "o Sistema Nacional único de Saúde tem como 
alvo o ser humano (a saúde pública), enquanto o alvo da Saúde 
Ocupacional é o Trabalhador". 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e , portanto , na interpretação do nobre 
Constituinte , alvo do Sistema único de Saúde. · 

Por estar consignado no artigo 7o. , ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saúde, Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado , no caso, através do Sistema único de 
Saúde . 

Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
s i stema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vários ministérios. 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto , da OIT e OMS, reunido em Genebra, 
no ano de 1957 , para designar, justamente, o conjunto de 
ações que envolvem a saúde, a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupacional " não é anglo-saxónica, mas, sim, la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a Saúde Ocupa-
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cional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção: 

1 - promove r e manter o ma i s alto grau de bem estar fi
sico , mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções ; 

2 - preven i r todo o prejuízo causado à saúde dos traba
l hadores 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 f unção que 
convenha às suas aptidões fis1ológicas 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 resgua r da r a saúde d 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
c i ações 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 cond i ções de segurança e higiene que 
garantem a saúde , também não podem ser suscet í veis 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 
públ i ca , assim considerada pela OMS. 

Somos, pois , pela rejeição da emenda. 

ES25499-5 AFONSO ARINOS PFL 
******** * PARECER **** ***** 

Na forma do Substitutivo , pela aprovação. 

ES25500-2 AFONSO ARINOS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a introduzir a figura do Vice-Presidente da 
República , com as consequentes adapt ações em diversos dispo-
s i tivos . · 

Embora louvável o objetfvo, parece-me desnecessária a 
emenda sugerida . 

Pela rejeição . 

ES25501-1 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25502-9 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
****** ** * PARECER **** ***** 

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

ES25503-7 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A modificação proposta não aperfeiçoa a fórmula adotada. a 
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PMDB 

qual bem exprime os fins pretendidos pela citada norma. 
Pela rejeição. 

ES25504- 5 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25505- 3 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão da a li nea. "b" do inc i so III 
do art. 15 1 que fixa a competênc i a do Superior Tr i bunal de 
Justiça . Procede a razão invocada. 

Pela aprovação. 

ES25506-1 RONALDO CEZA R COELHO 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 . 

ES25507 - 0 RONALDO CEZAR COELHO 
********* PARECER *** ** **** 

Improcedente . 

PMDB 

O nobre constitu i nte condena o emprego do advérbio "pri
vativamente" . 

ES25508 - 8 

Mas não lhe assiste razão. 
Pela reje i ção. 

RONALDO CEZAR COELHO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Pela rejeição , por estar em desacordo com o novo Subst i tu
t i vo do Relator . 

ES25509-6 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a supressão do art. 58 das Disposições 
Transitórias , o qual prevê a realização de pleb i scito 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 d i spendiosa para os cofres públ icos. 

Pela aprovação da Emenda. 

ES25510-0 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ******** * 

A presente Emenda visa a supressão do art . 68 do Tí tulo 
das Disposições Transitórias, o qual regula a cobrança das 
contribuições para o custeio das atividades dos sindicatos 
rurais. 

A medida contida no dispositivo em questão deve sr mantida 
porque racionaliza o sistema de arrecadação dos contribuintes 
menc ionados, pelo menos no momento atual. 

Pela rejeição. 

ES25511-8 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ***** *** * 

Em relação à emenda proposta ao art. 274 , III , o relator 
optou pela manutenção do t exto origi nal por entendê-lo mais 
abrangen t e. 

Em relação à emenda proposta ao art. 279 , 4o ., ela foi 
prejudicada por ter s i do ret i rado do Substitutivo , pelo Re
lator, o dispositivo citado. 

Pela rejeiçõ. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PÁG : 0668 
16/ 10/87 
15 :52:30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES255 12-6 RONALDO CEZAR COELHO 
********* PA RECER ********* 

Procedente. 

PMDB 

Não se vislumbra a conveniênc i a da med i da constante do 
d i spos it ivo opugnado. 

Pela aprovação . 

ES25513-4 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda apresen t ada ao propor a exclusão do termo origi
nal , elimina dispositivo considerado re l evant e para o desen
volvimento nacional. 

Pela rejeição. 

ES25514-2 RONALDO CEZAR COELHO 
********* PARECER ******* ** 

Procedente. 

PMDB 

Não se visl umbra a nveniên i nem muito menos a neces
s i dade de se deferir ao Min i stér io Público a tarefa cont i da 
no dispositivo emendado. 

Pela aprovação . 

ES25515-1 RONALDO CEZAR COELHO PCB 
**** ***** PARECER ********* 

Os princípios do ordenamnto espacial do país, devem, ne
cessáriamente , contemplar, na def in ição da Pol í tica Nacional 
Urbana , o transporte coletivo urbano, por ser o mesmo um com
ponente sign i ficativo da atividade produtiva . Porém , por se 
tratar de matéria que deve objet i vamente refletir efetivamen
te a realidade urbana regional, deve o assunto ser objeto de 
Lei Ordinária . 

Pela rejeição . 

ES25516-9 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A emenda ~o nobre Constitu i nte acrescento ao inciso !I , 
do 1o., do art. 224, a expressão : • observado o disposto no 
art. 61 e seu parágrafo único . 

Entendemos que o novo dispositivo é redundante , vez que, 
implicitamente, o conteúdo do art . 61 deverá ser observado. 

Pela rejeição . 

ES25517-7 JOSÉ TINOCO PFL 
********* PARECER ** ** **** * 

O art. 1o. não tem parágrafo 5o., de modo que a emenda 
deve ser dada como prejud i cada . 

ES25518-5 JOSÉ TINOCO PFL 
********* PARECER ********* 

É uma das características do preceito constitucional a 
outorga genérica do direito. Desse modo, deve a Constituição 
garant i r salário de trabalho noturno superior ao diurno. Seu 
montante e qualquer outra definição operacional são, segundo 
o nosso entendimento , objeto de legislação ordinária. 

ES255 19-3 JOSÉ TINOCO 
********* PARECER ********* 

A emenda é sem dúvida mu i to 
tretanto , pelo fato de que some com 
poder emana do povo•. Pela rejeição. 

ES25520- 7 JOSÉ TINOCO 
****** *** PARECER ********* 

A emenda é sem dúvida muito 
tretanto, pelo fato de que some com 
poder emana do povo• . Pela rejeição . 

ES25521-5 CID SABÓIA DE CARVALHO 
***** ** ** PARECER ********* 

PFL 

interessante. Peca, en
o princípio de que "todo 

PFL 

interessante . Peca, en
o princípio de que •todo 

PMDB 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 3 . do art. 142. 
Não nos convencemos de suas razões. 

Pela rej eição. 
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PMDB 

PMDB 

Mantendo-se definitivamente a redação original , não há 
como acolher a Emenda. Pela rejeição. 

ES25523-1 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES25524-0 CID SABÓIA DE CARVA LHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Segundo a tradição do Di reito brasileiro, a Emenda em te
la trata de matéria infraconstitucional, merecendo ser consi
derada quando se tratar da legislação complementar e ordiná
ria . 

Pela rejeição. 

ES25525-8 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto constituinte, opino pela 
rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante com o entendi
mento da Comissão de Sistematização. 

ES25526- 6 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a troca, no texto, da expressão "sete 
juizes " por "desembargadores federais" Alteração inútil. 

Pela rejeição . 

ES25527-4 LAVOISIER MAIA PDS 
********* PARECER ********* 

Os objet ivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, 
embora a redação como está proposta não seja i ncluída na sua 
integridade. 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 

ES25528-2 LAEL VARELLA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25529-1 LAEL VARELLA PDS 
********* PARECER ********* 

O dispositivo citado trata de matéria fundamental dentro 
do capítulo de CT . O conceito estabelecido para emrpesa na
cional é complementado com os conceitos no artigo que o pro
ponente pretende suprimir . No parágrafo único do art i go em 
exame foram suprimidas as expressões "transferir" e "variar", 
para melhor adequação à realidade. 

Pela rejeição. 

ES25530-4 LAEL VARELLA PDS 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de trabalho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre, naturalmente, da de
terminação de a jornada normal de oito horas diárias ser in
terrompida para repouso. A não interrupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total. 

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

Pela rejeição. 
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Visa a presente Emenda a instituir o presidencialismo. 
Uma vez que mantivemos o parlamentarismo proposto no 

substitutivo, somos pela rejeição. 

ES25532-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Deve ser rejeitada . 

ES25533-9 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

Por se harmonizar com entendimento predominante na Co
missão de Sistematização , a emenda deve ser acolhida no méri
to. 

Pela aprovação parcial . 

ES25534-7 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

Por se harmonizar com entendimento predominante na Co
missão de Sistematização, a emenda deve ser acolhida no méri
to. 

Pela aprovação parcial . 

ES25535-5 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe seja o pagamento da indenização do imóvel 
desapropriado, por interesse social, feito em dinheiro. 

Indenizar, na realidade, significa "deixar indene, sem da
no , sem pr ejulzo". 

Em se tratando, porém de desapropriação de imóvel rural 
que não cumpre a sua função social, o pagamento em titulo 
funciona como uma espécie de sanção que a lei aplica ao pro
prietário absenteísta e que faz mau uso do bem, contrariando 
sua função social. 

Além do mais , a desapropriação da terra nua paga em di
nheiro inviabilizaria, a curto prazo, todo o programa de re
forma agrária. 

Pela rejeição. 

ES25536-3 JOSÉ LUIZ DE SÁ PL 
********* PARECER ********* 

Intenta o autor da emenda garantir ao segurado a aposen
tadoria com proventos de valor igual à maior remuneração per
cebida nos últimos 12 meses de serviço. 

Em que pesem tais argumentos, o nosso ponto de vista é 
no sentido de que o cáculo do beneficio incida sobre a média 
dos 36 últimos salários do trabalhador, corr i gidos mês a mês . 

A forma de cáculo que estamos propondo é mais sensata e 
suportável aos cofres da Presidência Social . 

Pela rejeição . 

ES25537-1 JOSÉ LUIZ DE SÁ PL 
********* 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. 

ES25538-0 JORGE ARBAGE PDS 
********* PARECER ********* 

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

No entanto, as peculiaridades da realidade brasileira 
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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 ri sco 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 normat izada com mais propriedade , em seus mais va
riados aspectos. 

ES25539-8 PRISCO VI ANA PMDB 
********* PARECER ***** **** 

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

Pela rejeição . 

ES25540-1 RICARDO FIUZA PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa a supr1m1r o art. 1o. das Disposi
ções transitórias, o qual prevê a concessão de anistia aos a
tingidos por atos de exceção por motivos políticos- ideoló
gicos . 

A anistia constitui anseio de grande parcela de brasilei
ros atingidos por atos de autoridade. 

A nova Constituição deve dar tratamento justo aos injus
tiçados. 
· Pela rejeição. 

ES25541-0 PRISCO VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela sua importância, o assunto deve ser tratado, em sua 
inteireza, pelo Congresso Nacional. 

Pela rejeição . 

ES25542-8 PRISCO VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

Tem em vista a Emenda eliminar a necessidade da autoriza
ção do Congresso Nacional para que, em tempo de paz, possa o 
Presidente da República autorizar que forças estrangeiras a
liadas, que a emenda ref~re como "amigas•, transitem pelo 
território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 

A aceitação da presente Emenda conflitaria com o disposto 
no art. 77, II, que prevê a necessidade da autorização do 

Congresso Nacional para que o Presidente da República possa 
autorizar o trânsito ou a permanência das forças estrangeiras 

no território nacional tanto em tempo de paz quanto em tempo 
de guerra . A existência deste último dispositivo com aquele 

que adviria da aprovação da Emenda causaria perplexidade e 
dúvida sobre a necessidade ou não da autorização em causa . 

Por esta razão somos contrário à aprovação da Emenda. 

ES25543-6 PRISCO VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com sua emenda ressalvar 
da ratifição pelo Congresso Naciona l os fundos que já foram 
anteriormente ratificado pelo Legislativo. Considerando as 
alterações sociais, econômicas e políticas por que passa o 
pa~s, entendemos salutar para a administração pública a norma 
do art. 24, item II, com a redação do Projeto. 

Assim, somos pela rejeição da emenda . 

ES25544-4 VIVALDO BARBOSA PDT 
********* PARECER ********* 

Improcedente, nos termos do Substitutivo do Relator. 
Pela rejeição . 
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Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitu
t i vo do Re lator. 

ES25546-1 MICHEL TEMER 
***** **** PARECER ** ** ** *** 

Procedente. 

PMDB 

Constata-se, à primeira vista, o equívoco na remissão ao 
ar t igo. 

Pela aprovação . 

ES25547-9 GERSON MA RCONDES PMDB 
** ******* PARECER ********* 

As pr eocupaç-es do i l ust r e Autor , no que tange à i nt e li
gência do parágrafo 1. do art . 84 , não procedem. Após o tér
mino do mandato, se não for reeleito , o parlamentar deixará 
de ser membro do Congresso Nacional, perdendo as prerrogati
vas constitucionais. Se reeleito , não haverá prescrição para 
o crime enquanto durar o mandato (art. 83, parágrafo 2), don
de continuar com a prerrogativa que lhe foi assegurada no 
mandato imediatamente anterior . 

ES25548-7 GERSON MARCONDES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25549-5 MILTON REIS PMDB 
********* PARECER ********* 

Por consubstanciar entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização, a emenda deve ser acolhida. 

Pela aprovação. 

ES25550-9 MILTON REIS PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Const i tuintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan 
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público . 

ES25551 - 7 MILTON REIS 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. 

ES25552-5 MILTON REIS PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento 
da Comissão de Sistematização, a emenda deve ser parcialmente 
acolhida . 

Pela aprovação parcial. 

ES25553-3 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ******** * 

A emenda inclusa , ao lado de outras, quer supr1m1r o 6. 
do art . 209 do Projeto de Constituição, o qual faculta ao Se
nado estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas. 
Justifica que já existem duas regras ap l icáveis às a l íquotas 
mínimas ou benefícios : 7. do mesmo art. 209 e item VII do 

9. do mesmo dispositivo . 
Realmente é supérflua a disposição inquinada. 
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Além disso, repetindo tradicional regra constitucional, 
t ambém o art. 205 veda aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Munic í pios estabelecer diferença tributária entre bens e ser
viços em razão da procedência ou destino . Por conseguinte, 
hão de ser iguais as alíquotas internas e interestaduais do 
ICMS . 

Todav i a , a Comissão de Sistematização está mantendo o pre 
ceito . 

ES25554-1 ANTONIO BRITTO 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 efetivament e para o aprimoramento do Substitu
tivo , tornando-o mais ajustado . 

Assim, somos pela aprovação parcial conforme redação do 
Subst i tutivo. 

ES25555-0 ANTONIO BRITTO PMDB 
********* PARECER **** ***** 

O objetivo da Emenda está assegurado em d i spositivos cons
tantes do texto do Projeto de Constituições (Substitutivo); 
quanto a forma dada, preferimos a redação incluída no Substi 
tutivo . 

Pela rejeição . 

ES25556-8 ANTONIO BRITTO PMDB 
*** *** *** PARECER ***** **** 

O ilustre Constituinte propõe passe a vigorar em 1o. de 
julho de 1988 o sistema tributário 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 prevista, foi a fórmula encontrada, desde a Subco
missão dos Tributos, para possibilitar as acomodações neces
sárias e decorrentes dessa elevação . 

Pela rejeição. 

ES25557-6 ANTONIO BRITTO PMDB 
** ** ***** PARECER ** ** **** * 

A emenda sob exame quer explicitar no imposto estadual 
sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços , que 
a incidência ocorreria ainda que iniciadas no exterior, quer 
a circulação de mercadorias , quer a prestação de serviços, 
enquanto que o Projeto faz tal referência só para as mercado
rias. Além disso, pretende que ICMS deva atingir, expressa
mente , a energia elétrica, por entender que não constitui 
serviço enquanto que a classificação como mercadoria seria 
passível de discurssões. 

O projeto de Constituição subentende que energia elé
trica é serv i ço ou mercadoria, tanto que estabelece imunidade 
sobre ela , quanto ao ICMS ( 8o ., II , b). A energia elétrica 
seria uma mercadoria, na qualidade de objeto de compra 
e venda, enquanto, pois, for transac i onada economicamente. 
Por conseguinte, a explicitação seria desnecessária . Caberia, 
contudo, emenda supressiva da pretendida não incidência . 

Quanto à prestação de serviços, parece realmente não ha
ver consistência ao tratá-la diferentemente das operações de 
circulação de mercadorias iniciadas no exterior, a prev~lecer 
a fusão do ICM e ISS . Nova versão do P~ojeto iguala o 
tratamento .. 

ES25558-4 ANTONIO BRITTO PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda sob exame quer explicitar no impos to estadual 
sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, que 
a incidência ocorreria ainda que iniciadas no exterior , quer 
a circulação de mercadorias, quer a prestação de serviços, 
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enquanto que o Projeto f az tal referência só para as mercado
r i as. Além disso , pretende que ICMS deva atingir, expressa
mente, a energia elétrica, por entender que não consti·tui 
serviço enquanto que a classificação como mercadoria seria 
passíve l de discurssões . 

O projeto de Constituição subentende que energia elé
trica é serviço ou mercadoria, tanto que estabelece imuni dade 
sobre ela, quanto ao ICMS ( 8o., II , b ). A energia elétrica 
seria uma mercadoria, na qualidade de objeto de compra 
e venda, enquanto, pois , for transacionada economicamente . 
Por conseguinte, a expl i citação seria desnecessária. Caberia, 
contudo , emenda supressiva da pretendida não incidência. 

Quanto à prestação de serviços , parece realmente não ha
ver consistência ao tratá-la diferentemente das operações de 
circulação de mercadorias iniciadas no exterior, a prevalecer 
a fusão do TCM e ISS . Nova versão do Proj eto iguala o 
tratamento . 

ES25559-2 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte acrescente ao final do i
tem III, do art.222, a expressão "exceto nos casos de anteci
pação de receitas". 

O conteído da emenda, em confronto com o do Substi tuti
vo, não se harmoniza com a sistemática que oriente o Siste
ma de Planos e Orçamentos e nem coincide com a opinião da 
maioria dos Membros desta Comissão. 

Pela rejeição . 

ES25560-6 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Tem por objetivo a Emenda suprimir, do item VI do art . 83, 
a Cláusula relativa à proposta do Primeiro Ministro que res
peita à iniciativa necessária para a fixação, pelo Senado da 
República, dos limites globais para o montante da d ívida con
solidada da União, dos Estados e dos Municípios . 

Alega o nobre autor da Emenda que tal cláusula justamente 
ensejou o aparato limitativo ao endiv i damento dos Estados e 
Municípios, instalado em 1975, através de decisões do Conse
lho Monetário Nacional. 

Ora, se cabe ao Senado da República fixar referido limite, 
não se justifica que se tema, no particular, a ação do Poder 
Executivo contrária aos interesses dos Estados e Municípios, 
pois a palavra final sempre cabe ao Senado da República . Não 
vemos. pois, como anuir com a presente proposta de modifica -
ção do Projeto. 

ES25561-4 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
retirar da Lei de Diret rizes Orçamentárias sua capacidade pa
ra "aprovar alterações na legislação tributária indispensá
veis para obtenção das receitas públicas". Argumenta o autor 
que sendo a lei de diretrizes uma lei ânua, periódica, tran
sitória, não poderia ela aprovar legislação que poderá ter 
caráter permanente, além da estreita elaboração orçamentária 
de um determinado ano. Poder-se-ia também argumentar que a 
lei de diretrizes terá tramitação apenas na Comissão Mista 
enquanto as demais relativas a tributos deverão ter a trami
tação normal pelas Comissões Técnicas (de Finanças, de Cons
tituição e Justiça, etc. ) das duas Casas do Congresso Nacio
nal. Entretanto, a maioria dos Constituintes consultados en
tende que é válido a manutenção da redação original do Proje
to vez que a lei de diretrizes deverá estabelecer os parâme
tros , para a receita e a despesa, em que se baseará a elabo
ração da lei orçamentária . 

ES25562-2 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda suprimir a letra "b" do ítem II do art. 
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139 com o argumento de que a iniciativa de lei que acarrete 
aumento de despesa deve caber com exclusividade ao Poder Exe
cutivo. Optamos por emenda que re- redige o artigo 139 todo. 

Pela aprovação. 

ES25563-1 ANTLlNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o . do artigo. 
212 , que estabelece para a prestação de serviços a consumidor 
final 50Y. do ICMS ao município produtor . 

Entendemos ser procedente a supressão ante as razões 
constantes da justificação. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES25564-9 ANTLlNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Justificam as emendas que o Substitutivo supr1m1u a 
indicação dos contribuintes do ICM no art . 209-III; que , 
po i s, não cabe mais a ressalva para outras categorias ; que o 
dispositivo é redundante. 

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

ES25565-7 ANTLlNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda seja suprimido o parágrafo único do 
art. 196, pelo qual se estabelece que a contribuição de 
custeio de obras ou serviços resultantes do uso do solo 
urbano tem por limite global o custo das obras ou serviços. 

Entendemos que o parágrafo único complementao "caput" 
do art. 196 , porquanto este se refere à graduação em função 
do custo do acréscimo de equipamento urbano e aquele 
estabelece como limite global o custo das obras ou serviços; 
tratando ambos de aspectos correlatos mas diferentes . 

Pela rejeição. 

ES25566- 5 JOÃO NATAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

substitut i vo a matéria é mais clara e abrangente . 
Pela rejeição . 

ES25567-3 JOÃO NATAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente. 
Pela rejeição. 

ES25568-1 JOÃO NATAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao artigo 136 e seu parágra 
fo único. Todavia, já acolhemos sugestão a respeito . 

Pela rejeição. 

ES25569-0 JOÃO NATAL 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. · 
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Não se vislumbra a conveniênc i a nem muito menos a neces
sidade de def er i r-se ao Mi nistér io Público a med ida constant e 

do dispositivo , cuja supressão é solicitada . 
Pela aprovação . 

ES25571-1 JOÃO NATAL 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

O Substitutivo do Re lator suprimiu o inc i so VI do art . 
180. 

Pe l a rejeição . 

ES25572-0 JOÃO NATAL 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

Cog i ta-se de órgãos d i s t in t os que exercem t arefas d i s
t i ntas . 

ES25573-8 

Não há como fundi-las ou conjundi-las . 
Pela reje ição . 

JOÃO NATAL 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodov i ária Fede
ra l como órgão integrante da Segurança Pública . 

As atr i buições da referida corporação acha-se intimamen t e 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviárias federais , da í 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segur ança Públi ca. 

Pela rejeição. 

ES25574-6 MAURÍLIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda dá nova redação à seção que estabelece normas 
sobre o Primelro-Ministro , visando a institu i r um regime 
"semi -presidencia li sta " com um Primeiro-M i ni stro , auxiliar do 
Presidente na coordenação dos Ministérios e na execução do 
Plano de Governo . 

Por não ajustar-se ao entend i mento que penso ser predo
minante na Comissão de Sistematização , pela rejeição. 

ES25575-4 MAURÍLIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame , de autoria do Constituinte Maurí l io 
Ferreira Lima, busca conf er i r ao Presidente da República de
terminadas características confl i tantes com o Sistema Parla
men t arista , onde os Ministros de Estado coadjuvam o trabalho 
do Primeiro-Ministro, responsável pela formação e execução do 
Programa de Governo . Acreditamos também que, pela dinâmica do 
mundo atual, a idade de 21 anos já representa um grau de ma
turidade comparável à de 25 anos . Al ém disso , somos de opini
ão que o cr i tér i o de escolha do Min i stro sej a ma i s o de com
petênc)a que o cronológico. 

Pe l a reje i ção . 

E$25576-2 MAURÍLIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda em exame , do Constitui nte Mauríl i o Ferreira Li 
ma, colide no princípio bás i co do Parlamentarismo clássico. 

Em outros aspec t os , confirma aspectos já contemplados 
pelo Substitutivo . Pela prejudicialidade. 

ES25577-1 MAURÍLIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda , do Deputado Maurílio Ferreira Lima, 
a l tera substancialmente a ~omposição do Conse l ho da Repúbli
ca, descaracterizando suas funções primordiais. 

Pela rejeição. 
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A Emenda em exame, do Constituinte Maurílio Ferreira Li
ma, colide no princípio básico do Parlamentarismo clássico, 
pelo que somos por sua rejeição . 

ES25579-7 MAURÍLIO FERREIRA LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame , do Constituinte Maurílio Ferre i ra Li
ma , colide no princípio básico do Parlamentarismo clássico, 
pelo que somos por sua rejeição. 

ES25580-1 CARDOSO ALVES PMDB 
***** ** ** PARECER ********* 

O ilustre Constitui nte pretende supr1m1r, do ar t igo 263 
do subst i tutivo do Relator, a expressão "e Saüde Ocupac iona l " 
argumentando que "o Sistema Nacional ün i co de Saüde tem como 
alvo o ser humano (a saüde püblica) . enquanto o alvo da Saüde 
Ocupacional é o Trabalhador" . 

Cremos ser equivocada a interpretação e a d i ssociação 
desagregadora dos conceitos 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 Saüde, Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este d i reito 
poderá ser assegurado, no caso, através do Sistema ünico de 
Saüde. 

Entende o relator que a definição de Sistema ünico não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, l igados a vários mi nistér ios. 

Quanto ao termo "Saüde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto, da OIT e OMS , reunido em Genebra, 
no ano de 1957, para des i gnar, justamente, o conjunto de 
ações que. envolvem a saüde, a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um anglicismo , portanto , mesmo porque a et mologia 
de "saüde" e ocupacional " não é anglo-saxõnica , mas, s i m, la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a Saüde 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 t raba
lhadores pelas condições do seu trabalho; 

3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
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 saüde 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 pe l a sua 
ação no contexto da Saüde Ocupacional, é apenas uma disci
plina auxiliar, dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Trabalho, a toxicolog i a, 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 saüde . 

Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na área de Segurança do Trabalho" , apenas 
reafirmamos que a saüde não pode ser vendida ou negocia-
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da , pois é o mais fundamental dos direitos e dos bens do 
humano, portanto, as condições de segurança e higiene 
garantem a saúde , também não podem ser suscetíveis de 
quer negociação . 

ser 
que 

qual-

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupaciona l e a 
sua vigilânc i a epidemiológica i ntegrem 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. 

ES25581-9 FRANCISCO DORNELLES PFL 
****** *** PARECER ********* 

Pretende-se , com a presente emenda, priori zar a ut i liza
ção dos recursos públicos pelas escolas públicas, permitindo
se , remotamente , sua destinação às escolas privadas, desde 
que satisfaçam aos r eq uis itos l ega i s . 

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

Pela aprovação. 

ES25582-7 FRANCISCO DORNELLES PFL 
**** ***** 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. 

ES25583-5 FRANCISCO DORNELLES PFL 
******t** PARECER ****** *** 

A Emenda apr esentada melhorou o texto do Substitutivo , me
recendo aprovação. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES25584-3 FRANCISCO DORNELLES PFL 
****** *** PARECER ***** **** 

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

ES25585-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ** ***** ** 

Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização . 

ES25586-0 JOSÉ LUIZ MAIA PDS 
**** ***** PARECER ********* 

- A Emenda visa, segundo o seu ilustre Autor, a supressão 
do Capítulo IV, do Título IV e os artigos 61, 62 , 63 e 64 das 
Dis t ribuições Transitórias do Substitutivo do Relator e pre
tende sintetizar , num artigo único , os muitos e dispersos 
textos daquele documento que se referem às regições metropo
litanas, às micro-regiões e aos órgãos estatais encarregados 
de promovê-:-las. 

Entretanto , como o capítulo IV do Título IV não se refere 
, explicitamente, a regiões geoconômicas, a Emenda visa, .na 
verdade, os artigos 61 , 62, 63 e 64 das Disposições Transitó
rias, cuja supressão integral parece-nos mais conveniente , 
vez que aqueles d i spositivos tratam matéria que melhor se en
quadraria na legislação ordinária. 

Pela reje i ção . 

ES25587-8 JOSÉ LUIZ MAIA PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda apresentada pelo nobre Constituinte su
bstituir os artigos 220 a 224 que compõe a Seção II (Dos Or ~ 
çamentos) . Justifica seu autor que a emenda pretende "a con
cisão da redação , eliminando tecnicalidades e mantendo, basi
camente, as mesmas idéias de equilíbrio e rigor processual, e 
remete o material polêmico à Lei Complementar, ev i tando, in
clus i ve que se consagre fórmulas que só pretenderam à emenda 
a Constituição vigente" . Entretanto, a redação proposta é 
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mais extensa e prolixa que a do Projeto; estabelece mecanis
mos inaplicáveis na prática sem dar, inclusive a respectiva 
solução em aplicabilidade (caso da justificação dos diversos 
seguimentos políticos, sociais e dos vários níveis de governo 

1o. do seu art. 220); utiliza linguagem sem definição esta
belecendo, inclusive, sem consenso técnico (categoria orça
mentária item IV do seu art. 222; estatais- item V do mesmo 
art.); estabelece exatamente quais são as únicas despesas im
previsíveis e urgentes ( seu art. 223 ); impossibilita a uti
lização de possíveis e prováveis "excessos de arrecadação 
( ver art.224 ); introduz a obrigatoriedade na Constituição 
de aspectos eminentementes técnicos altamente controvertidos 
e que obrigatoriamente deverão ser regulados em lei comple
complementar (critérios de manutenção do valor real - (ver 
art . 227) além de, o que nos parece mais grave, estebelecer, 
ao contrário da nossa tradição constitucional e da experiên
cia da maior parte dos países, a estimativa de despesas na 
lei orçamentária (e não a fixação, como está no Projeto) o 
que poderá levar à não realização de gastos de forma dife
rente da aprovada pelo Legislativo e de forma a impedir ou 
dificultar o controle, o acompanhamento e a fiscalização, 
permitindo possíveis burlas à vontade legislativa. Conside
rando entretanto , apesar de alguns dos aspectos negativos que 
relacionamos , que alguns de seus dispositivos tem semelhanças 
com o Projeto, podemos entender a presente emenda como apro
vada parcialmente. 

ES25588-6 JOSÉ LUIZ MAIA PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
ressalvar da ratificação pelo Congresso Nacional alguns fun
dos que especifica. Considerando que a norma deve ser geral e 
que as alterações de caráter social, econômico e político o
corridas no país, entendemos salutar a norma do item II do 
art. 24 das Disposições Transitórias como está redigida . 

Pela rejeição. 

ES25589-4 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25590-8 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusão proposta afigura-se-nos ~esnecessária . 

ES25591-6 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES25592-4 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Com a Emenda é proposta a modificação do quorum fixado na 
alínea "b" do art. 82, de maioria simples pelo de maioria 
absoluta e que concerne à deliberação sobre o "voto de confi
ança". 

Tem razão o nobre autor da Emenda. A confiança deve cons
tituir manifestação da maioria da Câmara Federal. Aliás, a 
Emenda merece ademais ser aprovada pois o quorum que deve 
constar da alínea em causa é o da maioria absoluta porque 
coerente com aquele fixado no parágrafo único do art. 123, 
que, aludindo ao voto de confiança, diz que este será aprova
do pela maioria dos membros da Câmara Federal . 

ES25593-2 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 
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A mudança proposta, ao ítem XV do art. 77, significa um 
retorno a uma posição que julgamos ultrapassada no processo 
constituinte. 

ES25594- 1 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O Constituinte José Dutra quer trocar a entrada de 
mercadoria no estabelec i men t o do contr i buinte, quando impor
ta do exterior , pela entrada no território nac ional ( 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 espécie não se revestem de importância cons
titucional. 

Nova versão do Projeto acolhe a pretensão, ao suprimir a 
referência da entrada "no estabelecimento de contribuinte". 

Pela aprovação parcial. 

ES25595-9 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação. A emenda se ajusta perfeitamente ao en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização . 

ES25596-7 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização . 

ES25597-5 JOSÉ DUTRA PMDB 
*** ** **** PARECER ********* 

A Emenda em epígrafe busca fixar o número mínimo de Mi
nistros da Suprema Corte, deixando à legislação complementar 
a tarefa de prover o seu aumento, quando se faça necessário. 

A história testifica que o aumento do número de Minis
tros do Supremo Tribunal foi exper i ência infeliz. Aquela Cor
te, com a atual sobrecarga de tarefas, sempre bem se desin
cumbiu do seu mister , contando com onze membros. Com a cria
ção do Superior Tribunal de Justiça e o cometimento da função 
precípua, ao Supremo, de guardião da Constituição, não vemos, 
com a devida vênia, razões maiores para o temor do ilustre 
Constituinte. 

Pela rejeição . 

ES25598-3 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Com a presente emenda nova redação é sugerida para o pará
grafo 1o. do art. 87, que elenca os casos de convocação de 
suplente . Segundo a emenda a convocação deverá ser feita nos 
casos de l i cença também por período igual e não apenas supe
rior a 120 dias . 

A alteração importa modificação insignificante não havendo 
razão para modificar o texto do Projeto com o objetivo de di
minuir um di a no l apso após o qual pode-se dar a convocação 
do suplente . 

ES25599-1 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25600-9 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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PMDB 

Razão assiste ao ilustre Autor da Emenda . Inegável a sua 
contribuição para o aprimoramento do texto constitucional em 
elaboração . 

Pela aprovação . 

ES25602-5 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa modificar o f i nal do Art . 263, modificando 
a expressão "saüde Opcional" ou suprimindo-a , para "tratamen
to dos infortünios do trabalho" . 

O relator entende que a emenda divorcia o conjunto de 
medidas que promovem , protegem e recuperam a saüde do traba
lhador. Como segmento da saüde püblica , a saüde ocupacional 
necessi t a estar vinculada ao Sistema ünico de Saüde. 

Por esta r consignado no artigo 7o ., ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saüde, Higiene e Segurança do tra
balho, necessário se faz a determinação de como este Oire 1to 
poderá ser assegurado , no caso, através do Sistema ünico de 
Saüde. 

Entende o relator que a definição de Sistema ünico não 
o vincula a um determinado ministério , ainda que a idé ia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas , ligados a vários ministérios . 

Quanto ao termo "Saüde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto da OIT e OMS, reunido em Genebra , 
no ano de 1957, para designar , justamente,o conjunto de ações 
que envolvam a saüde , a higiene e a segurança do trabalho . 
Não é um anglicismo, portanto , mesmo porque a etmologia de 
"saüde" e "ocupacional" não é anglo-saxãnica, mas , sim, la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a Saüde 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 trtabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saüde dos tra
balhadores 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 saüde do homem , do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condiçôes de trabalho e o ambiente onde 
êle exerce a sua ocupação são potenc ialmente morbígenos. De
preende-se , portanto, que a segurança do trabalho é uma con
dição preventiva do acidente de trabalho que leva o trabalha
dor a um trauma ou a uma determinada patologia. A engenharia 
de segurança do trabalho, conquanto nobre e respeitável pela 
sua ação no contexto da Saüde Ocupacional , é apenas uma dis
ciplina auxiliar, dentre tantas outras , como a emfermagem do 
trabalho, a toxicologia, a ergonomia , etc., com vistas à pre
servação da integridade física e mental da pessoa que tra
balha , junto à medicina do trabalho, promovendo , protegendo 
e .recuperando a saüde. 

Quanto ao argumento levantado de como ficariam as "Nego
ciações Coletivas na àrea de Segurança do Trabalhador" , ape
nas reaf i rmamos que a saüde não pode ser vendida ou negocia
da, pois é o ma i s fundamental dos direitos e dos bens do ser 
humano e , portanto , as condições de segurança e higiene que 
garantem a saüde também não podem ser suscetíveis de qualquer 
negociação . 

A OMS recomenda que as ações de saüde ocupacional e a 
sua v i gilância epidemiológica integrem a rede básica de saü
de, mesmo porque a ocupac i onal é um segmento da saúde públ í -
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ca, assim considerada pela OMS . 
Somos , pois, pela rejeição da emenda . 

ES25603-3 JOSÉ DUTRA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A fixação do nOmero m1n1mo de Deputados Federais af i gu 
ra-se nos dispensável d i ante da possibilidade de sua exata 
determinação , pela Justiça Federal , segundo o critério da 
proporc i onalidade populacional . 

Por outro lado , embora respeite a argumentação do nobre 
autor em defesa de sua tese de que, ao lado da propor c ionali
dade popu l acional , se deva adota r o da proporc ionalidade t er
ritorial de cada unidade f ederada para a estipulação do núme
ro de representantes à Câmara Federal , estamos convencidos de 
que deve prevalecer apenas o primeiro critério, pois os Depu
tados Federa i s representam diretamente a população, sem qual
quer vínculo com a dimensão territorial de seu Estado. Para 
equilibrar as naturais d i ferenças de bancadas na Câmara Fede
ral, permanece a representação dos Estados no Senado Federal 
com número igual de representantes , independentemente das di
ferenças das regiões que personificam. 

ES25604-1 JOSÉ DUTRA PMDB 
******* ** PARECER ******* ** 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
estabelecer vinculação mínima de recursos tributários para o 
desenvolvimento da Amazônia, pelo prazo de 30 (trinta) anos . 
Entendemos que qualquer vinculação permanente, ou de longo 
prazo, poderá dificultar a administração pOblica no seu pla
nejamento e , o que pior, condic ioná- la a um percentual que o 
dinamismo da evolução social, política e econômica poderá in 
dicar como insuficiente. 

Pela rejeição. 

ES25605-0 JOSÉ DUTRA PMDB 
**** ***** PARECER **** *** ** 

Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES25606-8 JOSÉ DUTRA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A idéia preconizada pela emenda colide com a opinião da 
maioria dos membros da Comissão, pelo menos até agora, daí 
que nosso parecer é pela rejeição da emenda. 

ES 25607-6 JOSÉ DUTRA PMDB 
** ** ***** PARECER **** ***** 

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

Pela rejeição. 

ES25608-4 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25609-2 JOSÉ OUTRA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
t ivo. Pelo contrár i o , contraria a filosofia e as diretr i zes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Cons t ituição. 

Pela rejeição. 
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PMDB 

A formação do Governo bem como o início de sua ação de
vem ser bastante céleres para evitar vazios na administração 
do Pa í s. 

ES25611-4 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o nobre autor da presente emenda que o prazo de 
quarenta e oito horas , fixado no art. 125 , seja estendido 
para noventa e seis horas , sob o argumento de que o prazo 
fixado no Projeto é muito curto em face da c i rcunstância de 
"a maioria dos Deputados" se encontrar "viajando para seus 
Estados" , e tanto os impediria de participar dos entendimen
tos para a eleição do novo Chefe do Governo . 

Não concordamos com a j us t ificação para a extensão do 
do prazo de escolha do Primeiro Ministro, parecendo-nos razo
ável o lapso de quarenta e o i to horas e, ademais , é i mperioso 
que não fique a chefia do governo acéfala por falta de de l i
beração, em tempo hábil , da Câmara Federal. 

ES25612-2 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda visa aperfeiçoar a redação do caput e do 
parágrafo 10. do artigo 121 , no entendimento de seu autor, 
Const i tuinte José Dutra. Na verdade , o governo é exercido fun 
damentalment e pelo Primeiro-Ministro , coadjuvado pelos inte
grantes do Conselho.Desse modo, não só a redação , mas as in
tenções do autor enconcontram-se plenamente contemplados no 
Substitut i vo . Pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES25613-1 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

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

As atr ibuições da referida corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do t r ânsito nas rodoviár i as federa i s, da í 
porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que com
põem a Segurança Pública . 

Pela rejeição. 

ES2561 4-9 CELSO DOURADO 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. 

ES25615-7 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ** **** *** 

Pela rejeição, nos termos do parecer à Emenda número 
ES 256157 

ES25616-5 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER *** *** *** 

Desnecessária a fixação do número toral de Deputados Fe
derais. Sua determinação ocorrerá , naturalmente , pelo somató
rio da quantidade de representantes de cada unidade federada , 
segundo o estipular a Justiça Eleitoral , observadas as regras 
da proporcionalidade populacional e do máximo e mínimo dare
presentação , conforme previsto no parágrafo 3 . do art. 74 ( e 
não 75 como referido na just i ficação da emenda). 

ES25617-3 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

Tem vi sta a Emenda restabelecer o designativo "Câmara dos 
Deputados ", substituído, no Projeto, por "Câmara Federal" . 

A mod i ficação encampada pelo Projeto decorreu de consenso 
generalizado , que veio das Comijssões Temáticas. Não temos , 
assim, por que mudar o designativo que mereceu ampla acolhi
da. 
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O vocábulo "habitualmente" indica repetição frequente de 
um ato , uso ou costume , maneira usual de ser. 

No texto, o vocábulo "permanentemente" quer dizer, cons
tantemente, continuamente , ininterruptamente, isto é , terras 
onde os índios estão constantemente , continuamente , ininter -
ruptamente, permanentemente . 

Não vislumbramos qualquer melhoria na mudança proposta , 
razão pela qual deixamos de acolher a emenda . 

Pela rejeição. 

ES25619-0 LúCIO ALCÂNTARA 
********* PARECER ********* 

A Emenda nada acrescenta ao art . 250. 
Somos pela sua rejeição . 

ES25620-3 LúCIO ALCÂNTARA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

Esta Emenda objetiva a supressão do lo. do art. 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) que permite 
ao Executivo alterar as alíquotas dos impostos das alíneas I, 
II,IV e V des t e artigo. 

A proposta da Emenda, não se coaduna com o sistema tribu
tár io atualmente adotados pelos Constituintes. 
Pela rejeição. 

ES25621-1 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do parecer à Emenda número 
ES 33585-2. 

ES25622-0 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER **** ***** 

Visa a Emenda à supressão do item XVIII do art . 77 , que 
prevê o confisco, pelo Congresso Nacional, dos bens de quem 
tenha sido condenado por enriquecimento ilícito à custa do 
patrimônio público ou no exercício de cargo ou função públi
ca. 

Argumenta o nobre autor da Emenda que o preceito implica 
indébita interferência do Poder Legislativo nas decisões do 
Poder Judiciário. 

Desass i ste razão ao ilustre proponente da Emenda. A in
terferência do Judiciário termina com o trânsito em julgado 
da decisão condenatória, sendo a sanção prevista no item 
XVIII punição acessória que só tem ligação com a decisão ju
dicial porque faz desta o argumento básico, sustentador e 
justificador da sanção de natureza patrimonial. 

Pela rejeição. 

ES25623-8 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

A preceituação constante do parágrafo 3 . do art. 74 as
seme l ha-se à do parágraf o 3. do art . 39 da Constituição em 
vigor , que não tem oferecido qualquer dificuldade de comp re
ensão ao intérprete . Ainda que fossem procedentes as dúvidas 
do nobre Autor, estas seriam espancadas pela compreensão do 
disposto no parágrafo 3., à luz do estatuído no antecedente 
parágrafo 2., do mesmo art. 74 . 

ES25624-6 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25625-4 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela reje ição . 

ES25626-2 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25627-1 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Subs t itu
· tivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procu~amos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição . 

Pela rejeição. 

ES25628-9 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25629-7 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

O aumento para 21 da idade mínima de 18, consignada no 
Projeto para a cand i datura para a Câmara Federal , é o que 
propõe a Emenda. 

De fato, a alta responsabilidade inerente à Representa
ção política junto à Câmara Federal exige um certo amadurec i 
mento dos candidatos. É de se fixar, assim, como proposto na 
emenda, em 21 anos, a idade mínima para referida candidatura. 

Pela aprovação. 

ES25630-1 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
** ***** ** PARECER ******* ** 

Julgamos aconselhavel a manutenção da alternativa já 
adotada no Substitutivo . 

ES25631-9 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ****** ** * 

Tem por objeti vo a Emenda incluir a suplente no rol dos 
que, elencados no 3o. do art . 86, podem solicitar à Mesa da 
Casa respectiva se pronuncie sobre a perda ou a suspensão do 
mandato do Deputado que infringir as disposições constantes 
dos itens III a VI do mesmo art. 86. 

Entendemos que , se o sup l ente , vig i lante, tem interesse no 
pronunciamento da Mesa , deve exigir que o seu Partido provo
que a manifestação do órgão competente para a declaração de 
suspensão ou perda do mandato , sendo desnecessária, assim, 
a sua inclusão entre os que podem suscitar a manifestação do 
órgão competente para a declaração devida. 

ES25632-7 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação . A emenda se ajusta perfeitamente ao en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

ES25633-5 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda contém elementos que se ajustam parcialmente à 
orientação da Com i ssão de Sistemat ização . Pela aprovação, na 
forma do Substitut i vo. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES25634-3 LúCIO ALCÂNTARA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PÁG : 0686 
16/1 0/ 87 
15:52:30 

A Emenda visa a dar nova redação ao Art. 189 do Substitu
tivo, preceituando o impedimento de emenda à Constituição , 
durante a intervenção federal. Incidindo sobre o mesmo a r ti
go, a Emenda inclui a lei complementar no rol dos impedimen
tos. Na Subseção I - Da Emenda à Constituição , parágrafo 1o . 
do artigo 92 , já se acha contemplada a hipótese. 

Pela rejeição. 

ES25635-1 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
******** * PARECER ********* 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos patronais 
têm características mu i to diferentes daqueles dos s i ndicatos 
de empregados. Enquanto os primeiros são empresas, organiza -
das para a obtenção de lucros, os últimos são assalariados . 
As contribuições e anuidades que as empresas pagam aos seus 
sindicatos constituem custo dedut í vel do seu lucro operacio -
nal, enquanto que as que são pagas pelos empregados , que au -
ferem, na sua maioria, rendimentos que se situam abaixo do 
limite de isenção do Imposto de Renda , oneram diretamente 
seus parcos rend i mentos. É justo , portanto , que se dê tra t a -
menta tributár io diverso às duas categorias de sindicat os . 

Pela rejeição. 

ES25636-0 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda alterar o artigo 206 sob o fundamento 
de que ele "tira toda a validade de uma lei editada pelo Po
der Legislativo federal, subordinando sua eficácia à delibe
ração do legislativo local". 

Ora , o citado a rt i go não t em o sentido que lhe empresta 
o Autor da Emenda, pois que trata de avaliação de isenções e 
benefícios fiscais pelo Leg i slat i vo competente , nada havendo 
nele que autorize o Legislativo es t adual a sobrepor-se ao Le
gislati vo federal ou vice-versa. 

Aliás, com relação a isenções de i mpostos estaduais por 
par t e da União, o assunto é tratado no artigo 204, item III, 
em sentido contrário à idéia da Emenda . 

Pela rejeição . 

ES25637-8 ACIVAL GOMES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25638-6 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a substitu ição da palavra "Aquele", qu~ 
in troduz o caput do Art . 237 , pela expressão "O homem ou a 
mulher, independentemente de estado civi l". O objetivo é pre
venir situações discriminatórias quanto ao domínio do imóvel. 

Considerando-se ser esta uma questão de interpretação, 
já que a palavra masculina não importa, necessáriamente, a 
exclusão dos . direitos do sexo feminino, somos pela rejeição. 

ES25639-4 LÍDICE DA MATA PC DO B 
********* PARECER ********* 

A emenda em exame propõe o acréscimo de dois parágrafos 
ao art . 6o. do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 

Concordamos com as razões expostas pelo autor em sua jus
tificação, nos manifestamos pela aprovação parcial da emenda. 

ES25640-8 DENISAR ARNEIRO 
********* PARECER ********* 

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

PMDB 
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ças dos Estados e dos Municlp ios e de se reduzir o "deficit" 
público . 

ES25641-6 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilus t re Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES25642-4 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo i lustre Constituinte, confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES25643-2 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 . Verifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos, é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto , as peculiaridades da realidade bras il e ira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil. 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade . A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bl-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 e l iminação da vedação, remetendo 
á l egislação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos. 

ES25644-1 DENISAR ARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25645-9 ERICO PEGORARO 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 atend i das, ao mesmo tempo, as emen
das supressivas e aquelas de caráter modificativo - ainda que 
parcialmente . 

ES25646-7 RUY BACELAR PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25647-5 RUY BACELAR PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a presente Emenda a determinar a realização de elei
ções para Presidente e Vice-Presidente da República , após a 
promulgação da Constituição , no prazo que estabelece . 
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Por não se ajustar ao entendimento predominante na Comis
são de Sistematização , pela rejeição. 

ES25648-3 RUY BACELAR PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25649-1 RUY BACELAR PMDB 
** ******* PARECER ********* 

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

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

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

Pela rejeição. 

ES25650-5 RUY BACELAR PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES25651-3 RUY BACELAR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a estabelecer o 1n1c1o de vigência do siste
ma de Governo e a proibir sua alteração no prazo de cinco 
anos a contar de sua instalação. 

Por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização, a Emenda deve ser 
aprovada na forma do Substitutivo . 

Aprovada. 

ES25652-1 RUY BACELAR PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda elevar para 30% a participação dos Munici 
pios no ICMS . 

A alteração quebraria o equilíbrio estabelecido pelo pro
jeto. 

Pela rejeição. 

ES25653-0 RUY BACELAR PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta de inelegibilidade por parentesco apresenta
da pelo autor com a inclusão do Presidente da República já 
está atendida no substitutivo, com exceção da expressão "e 
sejam candidatos à reeleição", e restando acrescentar a ex
pressão "que tenham exercido além da metade do mandato". 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES25654-8 RUY BACELAR PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES25655-6 RUY BACELAR PMDB 
********* PARECER ********* 

A assistência aos filhos e dependentes de trabalhadores, 
em creches e pré-escolas, pelo menos até seis anos de idade , 
se constitue como benefício de "grande alcance social. A ini
ciativa de ~restá-la, quer seja pelos órgãos públicos, quer 
seja pelas empresas privadas, a legislação ordinária determi -
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nará . O importante , sobretudo , é que o texto constitucional 
garanta esse atendimento como um direito dos trabalhadores, 
pr i ncipalmente, aos de baixa renda. Quan t o a preocupação do 
índice numérico do atend i men to, a nosso ver , nao deve ser le
vado em conta, cons iderando-se que a val ios idade desse aten
dimento, reside mesmo na sua prestação . 

ES25656-4 CUNHA BUENO p~ 

********* PARECER ********* 
A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu

tivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Const i tuição . 

Pela rejeição . 

ES25657-2 LUIZ GUSHIKEN ~T 

********* PARECER ********* 
A Emenda em análise visa a ampliar os benefícios da a

nistia a que se refere o art . 1o. do Tí tulo das Disposições 
Transitórias, no sentido de incluir aqueles que foram atingi
dos por motivos exclusivamente políticos, media declaração 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 
apriocístico pelo texto Constitucional. 

Pela rejeição. 

ES25658-1 LUIZ GUSHIKEN PT 
********* PARECER ********* 

A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente o 
tempo de trabalho exigido para a concessão de aposentadoria 
por tempo de serviço . 

A nossso ver , é injustificável tal pretensão, eis que, 
segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, nas últimas 
décadas , a média de vida da população brasileira . 

Não bastasse essa c i rcunstância , a medida traria ser1os 
problemas para o sistema previdenciário, portanto estaríamos 
aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados. 

Pela rejeição . 

ES25659-9 LUIZ GUSHIKEN PT 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção, por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator. 

ES25660-2 LUIZ GUSHIKEN 
********* PARECER ********* 

Pelo não acolhimento, por se tratar de matéria 
constit ucional . 

ES25661-1 LUIZ GUSHIKEN 
********* PARECER ********* 

PT 

infra-

PT 

Não se nos a~igura 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 reje i ção . 

ES25662-9 LUIZ GUSHIKEN PT 
********* PARECER ********* 

Instituição da aposentadoria com proventos proporcio
na i s, a part ir dos 10 anos de trabalho. 

ES25663-7 

Medida altamente noc i va ao sistema de seguridade . 
Pela rejeição . 

LUIZ GUSHIKEN 
********* PARECER ********* 

PT 
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A emenda propõe a i nstituição da rec l amação jud i cia l ou 
administrativa feita dir etamente pelo s i ndicat o como s ubsti
tuto processual. 

Como a matér ia é de suma importânc i a para os traba lhado
res , a proveitá-la-emas no Subs t i tuti vo. Pela aprovação. 

ES25664-5 LUIZ GUS HIKEN PT 
********* PARECER ********* 

O autor da Emenda pr opõe um conjunt o de normas regula
mentadoras da negociação coletiva e dos instrumentos que de la 
resultam , bem como da s ubstituição processual. 

São normas caracterí sticas da le i ordinária. 
A norma geral garant idora do princípio da negociação co

let i va , i nclusive sua obr igatoriedade, já se acha consagrada 
no inc i so XXII , do art i go 7o . , do Substi tut i vo. 

Somos pela aprovação parcial . 

ES25665- 3 IT AMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

Quer -se inc l uir, entre os di reitos ind i v i dua i s , o da 
hab i tação , contraposto ao dever do Es t ado de promovê-l os. 

A emenda não é de ser acolh i da , pois colide com a ori
entação adotada pelo Re l ator. 

Pela rejeição . 

ES25666-1 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda trata da par t i c i pação comuni t ária em assuntos norma
tivos de seu interesse . 
Pe la aprovação parcia l, nos termos do Substitutivo . 

ES25667-0 ITAMAR FRA NCO PL 
********* PARECER ********* 

Os pr incípios do ordenamnto espac i al do país , devem, ne
cessáriamente, contemp l ar, na def i nição da Polít i ca Nacional 
Urbana, o transporte .coletivo urbano , por ser o mesmo um com
ponente significativo da atividade produtiva . Porém, por se 
tratar de matéria que deve objetivamente refletir efetivamen
te a rea l idade urbana regional, deve o assunto ser objet o de 
Le i Ord i nária . 

Pela rejeição. 

ES25668-8 ITAMAR FRANCO 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PL 

A Emenda propõe a expl i c i tação de um conceito amplo deCIDA
DE . 
Em que pesem as razões apresentadas , a sugest ão contra ri a as 
diretrizes de sistemat i zação adotadas. 

ES25669-6 ITAMAR FRANCO PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe , em novos parágrafos, a exp li citação das 
competências dos vár ios sistemas na organização do ens ino. 

Aprovada parc i almente a redação do 5o ., i ncorporado 
substanc i almente ao 1o . do Substit uti vo . 

ES25670- 0 ITAMAR FRANCO PL 
*** ****** PARECER ***** ** ** 

O conteúdo da Emenda , em sua essencia , já fo i incorpora
do ao substitutivo. 

Pe l a aprovação pa rcial . 

ES25671-8 ELIEL RODRIGUES PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
for am objeto de profundas aná l ises e amplas d i scus sões em to
das as fases do processo de elaboração do Projet o. Ver if ica
mos que a tendênc i a dos Const i tu i ntes é pela proibição dessa 
prática que , no entender de muitos , é uma forma de exp loração 
do homem pe lo homem. 

No entanto, as peculiaridades da realidade brasi l e i ra 
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são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo , tratadas sob 
um único perfil . 

Por outro lado, a matéria é de extr ema 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-ob r a permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação , remetendo 
à legislação ordinár i a sua regulamentação , onde a matéria po
der á ser normat i zada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos . 

ES25672-(5 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe, com mu i ta razão a introdução , no pará
grafo 6o ., d.o art . 9o. , do Substit utivo , de referência às co
lônias de pescadores, para que elas gozem de apoio constitu
ciona 1. 

Somos pela aprovação. 

ES25673-4 CRISTINA TAVARES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propugna pela participação dos trabalhadores na 
administração dos órgãos públicos e empresas concessionárias 
de s.erviços públicos . 

Propugna,o ainda, pela administração tripartite em enti
dades de formação ou orientação profissional, diri gida aos 
trabalhadores . 

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

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

Somos pela rejeição. 

E$25674-2 CRISTINA TAVARES 
********* PARECER ********* 

ES25675-1 

Aprovada nos termos do Substitutivo. 
Aprovada. 

MATTOS LEÃO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

Pretende o nobre constituinte estender à mãe adotiva a 
licença remunerada devida à gestante . 

A ma t ern i dade j á .está amparada no texto constitucio-
nal. 

Julgamos que a situação da "mãe adotiva" carece de cir
cunstância que torna indispensável a licença gestante após o 
parto: o aleitamento. 

Ante o exposto, não se justifica a licença nesses casos. 

ES25676-9 MATTOS LEÃO PMDB 
********* PARECER ********* 

Consideramos que o termo "trabalhadores" engloba a todos , 
urbanos e rurais, sendo, portanto, desnecessária a especifi
cação proposta. 

ES25677-7 HERÁCLITO FORTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adot ada pela Comissão de Sistematização. 

ES25679-3 NION ALBERNAZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção . A emenda não encon t ra abr i go na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização . 

ES25680-7 NION ALBERNAZ PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do art . 17 do 
Título das Disposi ções Transit órias. 

A modi f icação propos t a não aperfeiçoa a fórmula adotada , a 
qual bem expr ime os f i ns pretendidos pel a citada norma. 

Pela rejeição . 

ES25681-5 NION ALBERNAZ PMDB 
******* ** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25682-3 NION ALBERNAZ PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES25683-1 NION ALBERNA Z PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rej e ição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES25684-0 NION ALBERNAZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Com i ssão de Sistematização . 

ES25685-8 NION ALBERNAZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES25686- 6 NION ALBERNAZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção . A emenda não encontra abr igo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização . 

ES25687-4 NION ALBERNAZ PMDB 
** ****** * PARECER ********* 

Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comi ssão de Sistematização . 

ES25688-2 NION ALBERNAZ PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES25689-1 NION ALBERNAZ PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Pela rejeição . A emenda não encontra abrigo na orienta
ção adotada pela Com i ssão de Sistematização . 

ES25690-4 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo . Pelo contrário , con t raria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constitu i ção . 
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ES25690-4 AIRTON SANDOVAL 

Pela rejeição. 

ES25691-2 AIRTON SANDOVAL 
********* PARECER ********* 

PÁG: 0693 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

PMDB 

A imunidade tributária dos templos de qualquer cu lto tem 
assentada a sua abrangênc ia e seus limites na doutrina e na 
jurisprudência. A introdução dos termos "exclusivamente sobre 
os", proposta na Emenda , não só não contribuiria para tormar 
a abrangência mais precisa, como ainda geraria ambiguidade 
na intepretação do texto . 

Pela rejeição. 

ES25692-1 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda seja estendida aos Municípios a compe
tência residual a que se r efere artigo 199 do Substituti vo. 

Segundo tal dispositivo , somente a União e os Estados 
poderão instituir outros impostos além dos que estão expres
samente discriminados no texto constitucional. Os Municípios 
terão de restringir-se aos impostos que o Substitutivo lhes 
atribui de modo explícito. 

Ora, os impostos municipais têm, sempre, base econom1ca 
bem estreita , pois só a l cançam os fatos ocorridos no âmbito 
municipal, de regra muito restrito. Por isso, os impostos 
tendem a ser pouco rentáveis, não compensando norma lmente o 
custo da máquina administrativa que exigem. 

Além disso, os Municípios diferem muito entre si e daí a 
conclusão lógica de que os impostos resultantes da competên
cia residual seriam bem diferentes entre si, gerando um sis
tema tributário comp l exo, com uma quantidade de impostos mui
to elevada. 

Assim , bem melhor do que a competência residual será 
permitir-lhes maior participação nas receitas da União e dos 
Estados, garantindo-lhes fatia satisfatór ia no bolo fiscal, 
como fez o Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES25693- 9 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe-se na Emenda modificação do 3o. do art . 213. 
Pretende-se substituir, ali, a expressão "Os Estados 

entregarão" por "A União entregará imediatamente". 
Inobstante os argumentos expendidos, é pref erível 

manter a redação atua l. Até porque , se acolhida a Emenda, 
ainda haveria de ser profundamente reformulado o texto do 
dispos iti vo emendado. 

Pela rejeição. 

ES25694-7 AIRTON SANDOVAL PMDB 
*~******* PARECER ********* 

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

Pela rej eição . 

ES25695-5 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as diret rizes 
que p~ocuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição. 

Pela rejeição. 

ES25696-3 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9 . 

ES25697-1 AIRTON SANDOVAL ~DB 
********* PARECER ********* 
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A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitu
tivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as diretrizes 
que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constituição . 

Pela rejeição. 

ES25698-0 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampliação da incidência do imposto sobre a proprieda
de territorial urbana pretendida pela emenda não se ajusta ao 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização . 

Deve ser rejeitada. 

ES25699-8 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, entre em vigor na data 
de promulgação da nova Constituição também a parte relativa a 
e l evação do percentual do Fundo de Participação dos Municí
pios, estabelecida na alínea "b", do item I, do artigo 213, 
justificando que "a situação financeira dos Municípios é tão 
precária e tão pOblica que independe de maiores comentários", 
necessitando, pois , de um imediato incr emento em suas fontes 
de receita. 

A e l evação gradativa da participação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na arrecadação tributária , 
como prevista, foi a fórmula encontrada , desde a Subcomissão 
dos Tributos , para possibilitar as acomodações necessárias e 
decorrentes dessa elevação . 

Pela rejeição. 

ES25700-5 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25701-3 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Seria inócua a fixação do nOmero mínimo de Deputados Fe
derais, como exceção à regra · geral da proporcionalidae popu
lacional, sem a estipulação do respectivo teto. 

ES25702-1 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

ES25703-0 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda alterar a redação do inciso III do 
artigo 212, incluindo o adicional do imposto de renda. 

O adicional é para os Estados não devendo ser 
transferido aos municípios. 

Pela Rejeição. 

ES25704-8 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Tem em vista a Emenda autorizar que os Deputados e Sena
dores possam investir-se como diretores de empresas pOblicas 
e autarquias, sem a perda do mandato. 

A aprovação da emenda implicaria ficar o dispositivo em 
choque com a previsão de que os deputados e senadores não po
dem, desde a posse, "firmar ou manter contrato com pessoa de 
direito pOblico, autarquia, empresa pOblica ... " (art. 85, I). 

Ora, se é vedado o simples contrato com essas entidades, 
como justificar que o parlamentar as dirija 
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PMDB 

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

ES25706-4 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos. 

O instituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas, nem se adapta à realidade político-eleitoral do 
País. 

Pela rejeição. 

ES25707-2 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECE R ********* 

A presente Emenda visa a prorrogar a aplicação dos crité
rios eleitorais previstos no art. 17, de modo a que não 
venham eles a incidir no pleito de 1988. 

A providencia em tela merece acolhimento . 
Pela aprovação. 

ES25708-1 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25709-9 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
***** ~ *** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25710-2 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25711-1 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25712-9 RONALDO CEZAR COELHO 
********* PARECER ********* 

Improcedente 

PMDB 

Verbera o constituinte algumas atribuições conferidas ao 
Ministério Público . 

Não demonstrou, porém, a conveniência ou justeza das mo 
dificações propostas. 

Pela rejeição. 

ES25713-7 RONALDO CEZAR COELHO 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

Investe a emenda contra os princípios institucionais defe
ridos ao Ministério Público, bem assim contra a sua autonomia 
administrativa e financeira. 

As razões da justificação não convencem. 
Pela rejeição . 

ES25714-5 RONALDO CEZAR COELHO 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

Insinge-se o constituinte contra a eleição dos Chefes dos 
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PMDB 

Pleiteia, assim, a supressão dos dispositivos que cuidam 
do tema. 

As razões da justificação não convencem. 
Pela rejeição. 

ES25715-3 RONALDO CEZAR COELHO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A emenda do nobre Constituinte modifica o inciso II, do 
art. 222, e estabelece como princípio a prévia demonstração 
entre custo e benefício para novos programas ou projetos. 

Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da emen
da , pela importância do assunto. Contudo entendemos que a ma
téria deva ser tratada no plano pluriancial e regulamentada 
em legislação complementar. 

Pela rejeição. 

ES25716-1 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

De fato, o projeto adota uma disciplina rígida, porquanto 
determina que o ingresso no serviço público dependa sempre de 
aprovação prévia em concurso. Esse rigor será o instrumento 
mais eficaz a fim de se evitar as contratações sob o veu do 
nepotismo, do interesse eleitoreiro etc ... Trata-se, também, 
de uma antiga e justa reivindicação dos próprios servidores 
públicos. Por outro lado, além de ser medida moralizadora, 
colocará um fim à continuidade do excesso caótico de funcioná 
rios públicos hoje existentes. 

ES25717-0 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão é procedente e deve ser acolhida, ainda que ve
nhamos adotar redação diferente para o referido artigo . 

ES25718-8 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25719-6 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES25720-0 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolho a observação constante da emenda, para suprimir a 
remissão do 1o. do art. 298 . 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES25721-8 RONALDO CEZAR COELHO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A emenda propõe nova relação ao art. 146. Optamos já por 
uma outra. 

Pela rejeição. 

ES25722-6 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Adotamos a Emenda ES32208-7, o que prejudica esta emenda . 
Pela rejeição. 

ES25723-4 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do 
parágrafo 10. do art. 150. 

Aco l ho a proposição para o fim de suprimir do texto o 
vocábulo "Federais", inserido equivocadamente após a expres-
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são "Tr i bunais de Justiça• . 

ES25724-2 RONALDO CEZAR COELHO 
*** ****** PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

Susten t a o autor da Emenda , na sua justificação, ser de 
todo conveniente que os mandados de segurança impetrados pe
los Estados contra autoridades federa i s sejam julgados pela 
mesma Corte que deve julgar os impetrados pela União contra 
autoridades estaduais . Para tanto, propõe que se acrescente 
ao final da al,nea "i" do inciso I do artigo 148 a expressão 
• . . . e vice-versa•. 

A proposição é despicienda , ante a existência da norma ,n-· 
sita no 1o . do ar t. 155 . 

Pela rejeição. 

ES25725-1 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão de inciso no art . 37 , no 
sent i do de atribuir à legislação estadual a edição de normas 
gerais sobre plano de cargos e empregos dos servidores muni
cipais . 

O novo Substitutivo oferecido pelo Relator não mais co
gita da competência legislativa dos Estados por entender dis
pensável tal discip li nação. 

A proposição conflita com a sistemática adotada neste 
documento. 

Pela rejeição. 

ES25726:-.9 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
*** ****** PARECER ***** **** 

Ao contrário de outras Emendas que propõe a supressão do 
dispositivo pela simples ocorrência de erro material de re
mi ssãd, a presente corrige esse erro , o que é louvável e re
vela o elevado propósito de seu Autor de aprimorar o futuro 
texto constitucional. 

ES25727-7 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Os artigos 60 e 61 tratam de aspectos diferentes do funcio-
nalismo público não havendo entre si qualquer conflito que 
mereça a adição proposta. 

ES25728-5 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Entendemos que a pretenção do autor encontra-se plenamen
te contemplada no artigo 61, tornando-se assim desnecessário 
o parágrafo proposto , uma vez que lá está expresso : •a lei 
fixará a relação de valor entre a maior remuneração do servi
ço público".Indispensável se faz a iniciativa do Congresso 
para regulamentar a matéria, através da lei ordinária. 

ES25729-3 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Embora venhamos adotar redação diferente da porposta pe~ 
lo autor da presente emenda, acolhemos a sugestão nela conti
da. 

ES25730-7 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Com a presente emenda, pretende-se a supressão do item XI 
do art. 30, com o que não concorda o Relator, pois é indis
pensável assegurar o dom,nio da União sobre os bens que lhe 
pertencem, ou que lhe vierem a pertencer, além dos menciona
dos expressamente no referido artigo. 

Por essa razão , o parecer é pela rejeição . 

ES25731-5 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
******** * PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator . 
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ES25732- 3 RONALDO CEZAR COELHO 
********* PARECER *** ****** 
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PMDB 

PMDB 

A emenda sob exame quer restabelecer a redação an t erior 
para o imposto sobre circulação de mercadorias , de competên
cia dos Estados, explicitando os cont r i bu i ntes: produ t ores , 
indus tri ais e comerciantes. Jus t ifica o autor que o d i sposi
t ivo deve limitar os contribuin t es do ICM aos agentes do pro
cesso econômico . 

Para os demais impostos não são especificados os con t ri
buintes, embora estejam perceptlveis nas inc i dências i nvoca 
das. Assim , também para o ICM e o ISS, os contribuintes podem 
ser explicitados no Cód i go Tributário Nacional, não sendo ne 
cessária essa referência na Constitui ção Federal. 

ES25733-1 RONALDO CEZAR COELHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação , conforme a supressão fe i ta no Substitu
tivo . 

ES25734-0 NARCISO MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25735-8 FRANCISCO DIÓGENES PDS 
********* PARECER **** ***** 

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

ES25736-6 FRANCISCO DIÓGENES PDS 
********* PARECER ********* 

Tendo em v i sta as necessidades de expansão e melhor amento 
do ensino público fundamental, a Emenda em exame foi acolhida 
na forma do Substitutivo. 

Pela aprovação parcia l . 

ES25737-4 FRANCISCO DIÓGENES PDS 
**** ***** PARECER ** ******* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 34 do art . 6o. 
do Substitutivo, que assegura ao proprietário de imovel rural 
o direito de obter do Podder Públ i co declaração, renovável 
periodicamente, de que o bem cumpre função social. 

Entendemos que a emenda deve ser acatada , uma vez que a 
manutenção do dispositivo no texto constitucional acarretará 
a criação de novas instâncias burocráticas,estimulando var i a
das formas de corrupção e obstacul i zando a i mplementação da 
reforma agrária no Pa l s. 

Pe 1 a aprovação·. 

ES25738-2 FRANCISCO DIÓGENES PDS 
********* PARECER ** ** **** * 

A supressão do ltem III e dos 4o. e So. do art. 210 do 
Substitutivo ao Projeto de Constituição não se ajusta ao en
tendimento predominante da Comissão de Sistematização. Toda -
via, há acordo em restringir o âmbito da base de incidência 
do imposto de vendas a varejo. 

Pela aprovação parcial. 

ES25739-1 FRANCISCO DIÓGENES PDS 
********* PARECER ********* 

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

ES25740-4 FRANCISCO DIÓGENES PDS 
******* ** PARECER ********* 

O texto do substitutivo contempla a matéria, de forma 
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mais ampla e em dispositivos próprios , em atend i men t o aos ob
jetivos da presente emenda e de outras proposições a respei
to . Pela aprovação . 

ES25741-2 HOMERO SA NTOS PF L 
********* PARECER ********* 

. Os i lustres Const itu intes Homero Santos , José Mendonça 
de Mora i s e Nilson Gi bson autores respectivamente das emendas 
25741-2, 28374-0 e 26148-7 pretendem, os dois prime iros , al
terar a redação do art . 6o. parágrafo 40 e o terce i ro propõe 
a sua supressão. 

O re l ator já tem op i nião formada sobrE a matéri a , na 
linha do 1o . Substituti vo , pelo que considera essas emendas 
prejudicas. 

Pela prejudicialidade . 

ES2 742- 1 HOMERO ANTOS PFL 
********* PARECER ********* 

A redação oferecida pela Subst i tutivo ao parágrof emen
dado já atende parcialmente o que a emenda propõe. 

Pe l a rejeição. 

E$25743-9 MÁRIO ASSAD PF L 
********* PARECER ********* 

O pretendido na Emenda está, com diferente redação , a
tendido pelo Substitutivo. Pela aprovação parc ial. 

E$25744- 7 MÁRIO ASSAD PF L 
****** *** PARECER ********* 

Pretende, a Emenda, a distribuição, pela Un i ão , aos Es
tados , ao Distrito Federal e aos Municípios , da ar r ecadação' 
do imposto sobre lubr ificantes e combustíveis l í qu i dos ga
sosos. 

Pe lo s i stema tributário adotado pelos Constitu intes , 
a União perderá seis tributos sobr e : 1) Transpor t e ; 2) 
Comunicações; 3) lubr i f i cantes e combustíveis; 4) Energ i a E -
létrica ; 5) Territor i al; 6) Minerais. 

Assim, o que pretende a Emenda trar ia desequil í br i o ao 
Sistema tributário , porquanto, alteraria as receitas tributá
rias dos Estados , que passariam a receber as receitas des -
tes impostos (1 a 6, supr amencionados). 

Pela rejeição . 

ES25745-5 MÁRIO ASSAD PFL 
********* PARECER ** ******* 

As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a inexis
tência de unidade de opi ni ão 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 procura
mos atender, ·em parte, às finalidades perseguidas pe l a propo
s i ção em análise. 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES25746-3 MÁRIO ASSAD PFL 
********* PARECER ** ******* 

A emenda permit e a reeleição dos ocupant es de cargos 
eletivos executivos. 

O instituto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas , nem se adapta à realidade político-eleitor a l do 
País . 

Pela rejeição. 

E$25747- 1 MÁRIO ASSAD PFL 
******* ** PARECER ********* 

As numerosas Emendas ao arti go 74 confirmaram a inexis
tência 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 outras circunstâncias procura
mos atender, em parte, às finalidades perseguidas pela propo
sição em análise . 
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ES25747-1 MÁRIO ASSAD 

Pela rejeição, na forma do Subst itutivo . 

ES25748-0 MÁRIO ASSAD 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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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 fa l ta de 
supedâneo na competência da União, à vista do e l enco de 
impostos constante no art. 207. 

Pela prejudicialidade. 

ES25749-8 MÁRIO ASSAD PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame, ao lado de outras, suprime õ pêtról eo 
e os combustíveis l í quidos e gasosos dele derivados , da atri
buição do Senado para estabe l ecer alíquotas do ICM nas opera
ções intra-estaduais (art. 209, 5., II) e, no tocante à imu 
nidade do mesmo imposto, prevista para operações que destinem 
a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos de 
le de~ivados e energia elétrica, substitui-a para as opera
ções re l ativas a lubrificantes (acrescidos e combustíveis lí
quidos e gasosos, de qua lquer espécie , utilizados nos meios 
de transportes (portanto sejam destinados a outros Estados ou 
não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia 
elétrica (art. 209, 8., II.b). 

Justifica que o sistema viário nacional foi construído e 
vinha sendo mantido mediante recursos vi nculados oriundos dos 
combustíveis automotores e lubrificantes, o que considera ade 
quado porquanto o consumo é diretamente proporcional à solici 
tação do sistema viário . 

Adita que esse imenso patrimônio começou a atrofiar e de
teriorar quando extinta a vinculação do imposto único sobre 
combustíveis líquidos e gasosos. 

Na verdade, qualquer estabelecimento de alíquotas, pelo 
Senado, de impostos estaduais, interfere na autonomia federa
tiva dos Estados. Nova versão mantém apenas os minerais. A 
vinculação de impostos a fins específicos vem da origem histó 
rica dos tributos e não se constitu i em aberração, ma lgrado o 
Poder Legislativo possa dar apropriado destino à receita nos 
orçamentos públicos . 

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

Pela aprovação parcial. 

ES25750-1 MÁRIO ASSAD PFL 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda propõe que se acrescente ao texto do parágrafo 
3o . , do artigo 9o., do Substitutivo, a expressão "se profisi
onal", para dar maior c l areza, não dando ensejo à interpreta
ção de que não haverá contribuição sindical para o caso de 
entidade de empregadores , profissiona i s liberais, etc. Pro
põe , também, uma referência ao custeio do sistema confedera
tivo . 

A proposta tem inteira procedênc ia . 
Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES25751-0 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que se dê nova redação ao parágrafo 23 
do artigo 6o . do Substitutivo do Relator, que trata da indi 
vidualização da pena e sua execução. 

ES25752-8 

A previsão do novo Substitutivo é mais abrangente. 
Pela rejeição . 

THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ** ******* 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PÁG: 0701 
16/ 10/ 87 
15 :52 :30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 18 do artigo 
6o. do Substitut i vo do Relator, referente ao tratamento ao 
preso . 

A manutenção da part e final do disposit i vo é d i spensá-
vel . 

Pe la aprovação . 

ES25753-6 THEODORO MENDES PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 13 do Substitu
tivo do Relator , que veda a identificação criminal antes da 
condenação def i nitiva . A proposta é procedente e oportuna. 

Pela aprovação. 

ES25754-4 THEODORO MEND ES 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende supr i mir a parte f i nal do 
5o. do art. 6o. do Substitutivo. 

Concordamos em par t e com a proposta. 
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES25755-2 THEODORO MENDES 
********* PARECER ** ** ** ** * 

PMDB 

parágrafo 

PMDB 

A presente Emenda pretende acrescentar dispositivo no sen -
tido de conferir competência ao Poder Público para conceder, 
ou não , autorização à prestação de informações comerciais a 
entidades estrangeiras. 

A matéria pode ser disciplinada pela legislação infracons
t i t uc i o na l . 

Pela rejeição da proposição. 

ES25756-1 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ****** ** * 

A Emenda, proposta pelo i l us t re Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES25757-9 THEODORO MENDES 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 oferec idas pe
los senhores Constituintes . 

Pela rejeição . 

ES25758-7 THEODORO MENDES PMDB 
**** ***** PARECER *** *** *** 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 19 do artigo 
6o. , que trata dos direitos do preso. 

A redação final do Substitutivo deu à matéria o tratamen
to adequado . 

Pela rejeição. 

ES25759-5 SANTINHO FURTADO 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, tr2tadas sob 
um único perfil. 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade . A 
vedação pu r a e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim, entendemos que a nova Constitu ição não deva proi
bi-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermed i ação e locação de 
mão- de - obra permanente , no sentido de resguardar os i nteres -
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PMDB 

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. 

ES25760-9 SANTINHO FURTADO PMDB 
********* PARECER ********* 

Consideramos que a sugestão con ti da na Emenda aprimora o 
texto do nosso Substitutivo. 

Pela aprovação . 

ES25761-7 SANTINHO FURTADO PMDB 
********* PARECER ********* 

É proposta aqu i a supressão do parágrafo So., do art . 
9o, do Substitutivo, porque ele admite o pluralismo sindical . 

O que se pretende é, pois, o resguardo da unic i dade s i n
dical. 

Entretanto, optamos pela pluralidade sindical, como for
ma mais condizente com a autonom i a e a democratização,no cam
po da organização sindical . 

Somos pela rejeição . 

ES25762-S SANTINHO FURTADO 
********* 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. 

ES25763-3 PAULO SILVA PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A presente Emenda pretende destinar recursos públicos 
apenas às escolas particulares gratuitas. 

Não obstante o elevado alcance social, acreditamos que 
a adoção da medida conduziria a rede de ensino privado à es
tatização. 

Pela rejeição. 

ES25764-1 PAULO SILVA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25765-0 PAULO SILVA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva acrescentar parágrafo un1co ao 
Art . 278 do Projeto , no sent i do de disciplinar a destinação 
de rec~rsos e respectivas prestação de contas por parte das 
universidades públicas ao Tribunal de Contas competente. 

A autonomia administrativa e financeira prevista no refe
rido Art. 278 não exime as instituições da prestação de con
tas dos recursos aplicados, v~z que são recursos públicos e 
sujeitos à fiscalização dos órgãos competentes . 

Pela rejeição. 

ES25766-8 PAULO SILVA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda tem por objetivo dar nova redação ao 
art. 282, que estabelece diretrizes para a elaboração do Pla
no Nacional de Educação , sem contudo indicar o órgão da admi
nistração do referido Plano . 

Em se tratando de questão da maior relevância nada mais 
justo que tal atribuição seja confiada a entidade devidamente 
c redenciada a tratar do assunto , como é o caso do Conselho 
Federal de Educação. 

Isto posto, somos pela aprovação parcial da Emenda , por
tanto as demais providências são pertinentes. 

Pela aprovação parcial . 
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PMDB 

ES25767-6 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, propost a pelo ilustre Cons t ituinte, conf l ita 
com a orientação adot ada pelo Relator. 

Pe l a rejeição. 

ES25768-4 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Cons t ituinte, conf li ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pe l a reje i ção. 

ES25769-2 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta de inelegibilidade por parentesco i nc l ui 
apénas os parentes ao Governador e ao Preteito. 

Somos também pe l a inclusão dos parentes do Pres i dente 
da Repúb li ca. 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo . 

ES25770-6 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , propos t a pelo ilustre Constituinte, conf l i ta 
com a ori entação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES25771 - 4 ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25772-2 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A pr esent e Emenda objetiva dar nova redação ao a r t i go 
151 , que cuida da compet ência do Superior Tribunal de J usti 
ça. 

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

Pela rejeição. 

ES25773-1 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ** ******* 

Propõe a Emenda que se suprima o 3o . do Art . 262 do 
Substitutivo, sob a alegação de que est e parágraf o contra
ria outros d i spositivos que condicionam a intervenção e a de
sapropriação à sua uti li dade pública ou fim soc i al e med i an
te justa e prévia i nden i zação. 

Cumpre notar , no ent anto, que o d i spositivo nes t e pará -
grafo suj eita-se, da mesma forma, à não consecução dos obje -
tivos da política de saúde -evident emente de f i ns soc iais
e não invalida a obrigat oriedade de indenização em d inheiro 
nos casos de desapropr i ação . 

De qualquer forma, entendemos que a intervenção e a de -
sapropriação dos serviços privados de saúde devam i ncluir-se 
no dispositivo que universaliza o instituto. 

Pela aprovação . 

ES25774-9 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em apreço é considerada re je it ada , poi s propõe pro
fundas e r ad i cais modi fi cações na pos tu ra f i losófi ca que nor 
t e ia o Ar t . 262. 

ES25775-7 GASTONE RI GHI PDT 
********* PARECER ********* 

A isenção tributár i a é matéria complexa que requer dis -
ci plinamento pormenor izado , devendo , port anto, ser r emetida 
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ES25775-7 GASTONE RIGHI PDT 

à legislação ordinár i a. 
Pela rejeição. 

ES25776-5 GASTONE RIGHI PTB 
** ******* PARECER ********* 

Revisão de valor de benefícios já concedidos pela previ
dência soe i a 1. 

Assunto delicadíssimo , vez que dependente das disponibi
lidades f inanceiras da Previdência Social . 

Pela rejeição. 

ES2 5777-3 GASTONE RIGHI PTB 
** ******* PARECER ********* 

A emenda propõe a adição no Art. 263, da distribuição e 
fornecimento gratuito de mediamentos. 

Apesar de~ intenção da emenda ser bastante filantrópi
ca, não parece ao relator pertinente sua colocação no texto 
constitucional, pois a obrigatoriedade de fornnecimento gra
tuito de medicamentos pQde gerar injustiça, uma vez que os 
ricos poderão ser mais beneficiados que os pobres pelo maior 
acesso aos serviços de saúde. 

A matéria pode ser disciplinada em lei ordinária. 
Pe l a rejeição. 

ES25778-1 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

Somos pela rejeição. Entendemos que deva ser mantida a 
gratuidade da celebração do casamento , não instituída, porém , 
a gratuidade do processo de habilitação para o casamento. 

Pela rejeição. 

ES25779-0 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A proposição trata de matéria infraçonstitucional . Con
cluímos pela rejeição. 

ES25780-3 GASTONE RIGHI 
********* PARECE R ********* 

A emenda tem por objetivo ampliar a 
dispos i tivo. Dada a intenção de tornar o texto 
expressão prescindível, não deve ser incluída 
Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES25781-1 GASTONE RIGHI 
********* PARECER ** *** **** _ 

PTB 

redação do 
isento de toda 
na forma do 

PTB 

Somos pela aprovação da Emenda, visto que a sugestão ela 
apr esentada introduz no texto constitucional norma que irá 
aperfeiçoar a legislação relativa ao divórcio . 

ES25782- 0 GASTONE RIGHI 
******* ** PARECER ********* 

A proposta contribui para o 
soc1a1s do texto , devendo 
Substitut ivo. 

Pela aprovação. 

ES25783-8 GASTONE RIGHI 
********* PARECER ********* 

aprimoramento 
ser aprovada , 

dos 
na 

PTB 

objetivos 
forma do 

PTB 

A Emenda anexa infringe o principio de exclusiv i dade de 
aplicação de verbas públicas no ensino público para isentar 
as bolsas de estudo e as entidades sem f i ns lucrativos devi
damente cadastradas como de utilidade pública. 

A proposta amplia o leque de alternativas possíveis e 
transforma a educação em atividade ass i stencial . 

Pela re j eição 

ES25784-6 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

Equiparação de direitos entre funcionários públicos e 
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A matéria é complexa, vez que cada regime apresenta pe
cul i aridades próprias . Se adotar, no âmbito da previdên
cia, o sistema do seguro complementar, teremos dado grande 
passo no sentido dessa equiparação. 

Pela aprovação parcial. 

ES25785-4 GASTONE RIGHI PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a presente Emenda a 1nserção de um artigo no texto 
do Projeto estabelecendo a equiparação dos vencimentos e van
tagens atribuídas aos Ministros de Estado, aos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal e aos Membros do Congresso Nacional, 
fixados mediante lei . 

No Projeto optamos, consoante a tradição brasileira, pe
la fixação dos subsídios dos congressistas através de Decre
to Legislativo, da mesma forma como se legisla, aliás, a re
muneração do Presidente e do Vice-Presidente da República. 

Anteriormente, como é sab i do, os subs í dios dos parlamen
tares eram fixados ao final de uma Legislatura, para vigora
rem na seguinte, evitando-se, em tese , legislarem os congres
sistas em causa própria, consoante a crítica do nobre autor 
da Emenda e por isso que sugere que os subsídios sejam fixa
dos por lei, o que, afinal, não afastaria o inconveniente da 
legislação em causa própria criticada, desde que aceite a mo
dificação dos subsídios para vigorarem na mesma legislatura. 
Infelizmente vivemos, há longos anos, sob o impacto de um re
gime inflacionário que torna inviável a previsão de legis
lar-se sobre valores monetários para vigorarem por toda uma 
nova Leg i slatura. Em face disso o Projeto optou por ensejar a 
fixação dos subsídios em cada exerc í cio financeiro, evitando , 
assim , com a transparência da preceituação, as práticas 
irregulares de reajustes, através de subsídios in
diretamente pagos e com afronta à vedação constitucional . 

Por essas razões mantemos a forma de fixação dos subs í 
dios dos parlamentares, e do Presidente e do Vice-Presidente 
da Repúb li ca, deixando apenas ao Judiciário a iniciativa da
lei de fixação dos vencimentos dos seus membros . 

Pela rejeição da emenda . 

ES25786-2 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direi
tos a serem resguardados aos Titulares das Serventias de Foco 
Judicial a serem estatizados. 

Trata-se , na verdade, de pretensão inaceitável, ~ois ine
xiste direito adquirido por parte daqueles que, à epoca da 
estatização não estiverem à frente da respectiva serventia. 

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

Pela rejeição. 

ES25787-1 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do art. 59 das Disposições Transitórias 
do Substitutivo do Relator por entender que a extinção da en
fiteuse acarretaria perda considerável para o patrimônio da 
União. Consideramos que argumentos desta natureza são ponde
ráveis, mas ainda o são ma i s aqueles oferecidos pelos juris-
tas favoráveis à extinção do instituto feudal, obsoleto e 
inibidor do exercício pleno do direito da propriedade . 

ES25788-9 GASTONE RIGH I PTB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Embora válida a argumentação, colide 
com a orientação adotada pelo Substitutivo cuja posição é to
talemente contrária à propositura do autor da Emenda . 

ES25789-7 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUT I VO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

PÁG: 0706 
16/1 0/ 87 
15:52:30 

A emenda intenta assegurar o direito à aposentadoria , 
nos termos em que é hoje concedida, àquele que à data de pro
mulgação da futura Constituituição, já havaim preenchido as 
condições exigidas. 

Trata-se , a nosso ver , de garantir o direito adquirido 
que já é consagrado em nosso ordenamento jurídico e inclusi
ve, será ratificado no texto da futura Constituição. 

Pela prejudicialidade . 

ES25790-1 SÓLON BORGES DOS REIS PTB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa alterar a redação do 2o. do 
art . 3o . do Substitut i vo , no sentido de incluir a expressão 
"desde que sejam recolhidos pelos órgãos legislativos corres
pondentes as importâncias dev idas" . 

O acréscimo , inegavelmente corrige a omissão, pois é co
lorário do direito à pensão o correspondente recolhimento das 
contribuições aos órgãos previdenciários . 

Todavia , a matéria resultou supr i mi aa do novo Substitu-
tivo pelo acolhimento de proposições para esse fim . Face à 
essa circunstância, somos pela rejeição . 

ES25791-9 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

O proposto na Emenda contraria def i nição consolidada do 
Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES25792-7 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

O inciso XV do artigo 7o. objetiva assegurar ao traba
lhador o direi to às férias remuneradas integralmente. Este é 
o princípio que se deseja estabelecer através da presente 
norma constitucional . Além disso, nada impede que a lei ordi
nária ou os instrumentos resultantes das negociações entre 
patrão e empregados venham resultar sua concessão de uma re
muneração maior que a prevista no texto constitucional . 

ES25793-5 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a especificação das condições de prestação 
de serviço extraordinário, inclusive o montante de remunera
ção adicional devido , deve ser objeto de negociação direta 
entre os interessados e expressa em convenção coletiva. 

Deve o texto constitucional assegurar apenas a remuneração 
superior e deixar os trabalhadores decidirem, em cada caso, 
se trabalham ou não além da jornada normal, por quanto tempo 
e por que remuneração . 

ES25794-3 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

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

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

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

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

Na verdad~. quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender . 40 (quarenta) horas não conv ir ia a um 
de t erminado momento da vida econômica do país , mas , pelo de
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial , podem vir 
a ser a solução ideal . Ressalte-se , por oportuno, que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito) horas semana i s , vá-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES25794-3 GASTONE RIGHI PTB 

PÁG: 0707 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

r i as categorias, em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas , já cum
prem jornadas reduzidas. 

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nacional, poderá o Estado , em consonância com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,des
de que compensatórias a nível de remuneração. Esse , aliás, é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do traba
lho , longe de penalizar o trabalhador , é o meio eficaz de lhe 
prop i ciar melhor padrão de vida . 

Assim , considerando que o Congresso Nacional ,sempre sen
sí vel às reinvindicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do país , poderá , com maior flexibi l idade , d i scipli-
nar essa controversa questão , optamos por manter apenas 
a limitação de duração diária de trabalho em 8 (oito) horas , 
no máx i mo. 

ES25795-1 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

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

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

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

De sua parte, não interessa ao empregador i~spirar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são 
fatores comprovados da baixa produtividade. A prática , a ex
periência, o conhecimento técnico, a identificação do empre
gado com os objetivos maiores da empresa, significam para ela 
um patrimônio insubstituível . Investe o empresário em recur
sos humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação 
profissional de seus empregados. Por tudo i sso , é elementar 
que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
obra, fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento . 

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

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas 
as fases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo fórmulas conciliatória que reflete a tendên
cia majoritária dessas propostas , aceita por lideranças de 
cat egorias econômicas e profissionais que, d i uturnamente, vêm 
se manifestando por todos os meios de comunicação: é a veda
ção da despedida imotivada ou sem justa causa , em termos a 
serem definidos pela legislação ordinária. 

ES25796-0 GASTONE RIGHI PTB 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda não se enquadra na perspectiva do Substitutivo, 
sendo impossível, por conseguinte , o seu aproveitamento. 

Pela rejeição . 

ES25797- 8 GASTONE RIGHI PTB 
****** *** PARECER **** ***** 

A própria natureza jurídica dos órgãos integrantes da admi 
nistração indireta da União, dos Estados e dos Municípios , 
por si só, já estabelece o tipo de atividade e o enquadramen
to da ent i dade nas normas aplicáveis a empreendimentos priva-
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dos ou não. É o caso , por exemplo, das sociedades de econo
mia mista , que seguem necessariamente esse regime . O art. 
203, 1. e 2., entretanto, só se refere a autarqui as e fun
dações instituídas ou mantidas pelo pode r público, cujo regi
me obedece a outros princí pios e normas . 

ES25798-6 GASTONE RIGHI 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PTB 

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

A simples representação não sign ifi ca que a interveniên
cia ocorrerá. 

Interpretar uma lei e editá-la traduzem funções distin-
t as. 

Pela rejeição . 

ES25799-4 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

Quer a emenda inclui r parágrafo 3o . ao artigo 212 do Su 
bstitutivo para que os Municípios portuários percebam metade 
da participação do ICMS constante do inciso III do mesmo ar 
tigo. 

Tal vinculação prejudicaria o equ ilí brio entre os Municí
pios na percepção da parcela do ICMS que lhes é destinada. 

Pe l a rejeição. 

ES25800-1 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta acrescentar 4o. ao art. 207 do su
BSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) determinando 
que "Os contrjbuintes do Imposto prev i sto no item III,pessoas 
físicas, poderão deduz ir, em suas dec l arações , as despesas 
efetuadas com habitação , educação, saúde, alimentação , t rans
porte proprios e de seus dependentes, na forma que a lei esta 
belecer ". 

Evidentemente, trata-se de matéria que deve, constar de 
legislação inf raconstitucional. 
Pela rejeição. 

ES25801-0 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por fulcro o item II do art. 213. 
Inobstante os respeitáveis pontos-de-vista do nobre 

Constituinte, prefe r i mos continuar com o texto do 
Substitutivo , dado o consenso verif i cado. 

Pela rejeição . 

ES25802-8 GASTONE RIGHI PTB 
********* PÁRECER ********* 

Pretende , a Emenda, objetiva substi tu ir a redação do item 
III do art. 207 do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Consti 
tuição) estabelecendo que compete à União instit uir impostos 
sobre "renda ou proventos acima de 10 salários mí nimos ". 

É evident e que se trata de matér i a que deve constar em le
gislação infraconstitucional. 
Pela rejeição. 

ES25803-6 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda proposta constribui para o aperfeiçoament o do 
texto constitucional. 

Pela sua aprovação parc ial . 

ES25804-4 GASTONE RIGHI 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do item II do 
262 , sob o argumento de que é incompatível com o 
"caput" do art. 228 e seu 2o. 

Não se pode admi tir, no entanto, que o 

PTB 

4o. do art. 
dispos t o no 

Poder Público 
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financie instituições particulares de saúde, de fins 
nitidamente lucrativos, em detrimento da expansão dos 
serviços próprios de saúde do sistema oficial de assistência 
médica . 

Pe l a rejeição. 

ES25805-2 LúCIO ALCÂNTARA 
********* 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. 

ES25806-1 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

O autor do projeto propõe a supressão do art . 259 do pro
jeto , por entender que o mesmo repete o que já consta do art. 
258 . 

Concordamos com a autor , vez que a redação dos dois dis
positivos precisa ser aperfeiçoada. 

Pela rejeição. 

ES25807-9 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES25808-7 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
******** * PARECER ********* 

A concessão de estabilidade aos atuais servidores que in
gressaram no serviço público, sem qualquer concurso, e ore
conhecimento de seus bons préstimos à administração pública . 

Entretanto, optamos por estabelecer que a referida estabi
lidade só se dará aos que contém com cinco ou mais anos de 
serviço na administração direta ou indireta , inclusive em 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Entende
mos que, nesse tempo , esses servidores já demonstraram sua 
capacidade e eficiênc i a . A nosso ver, um prazo menor, seria 
desaconselhável. 

Pe l a rejeição. 

ES25809-5 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial. 
No mérito , entendemos deva ser acolhida a Emenda apre

sentada , a qual deverá ser objeto de uma redação mais adequa
da. 

ES25810-9 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES25811-7 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 18 do art . 6o. 
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A redação final do Substitutivo revela-se mais ajustada 
ao texto constitucional . 

Pela rejeição. 

ES25812-5 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe assegurar a prev1a indenização em caso 
de desapropriação. A matéria deverá ser tratada por lei , que 
estabelecerá os procedimentos para desapropriação , mediante 
justa indenização, nos termos da redação oferecida pelo Subs
titutivo. Trata-se, a nosso ver, de fixar no texto constitu
cional o direito de propriedade, subordinada ao bem-es t ar so
cial, remet endo à lei def i nir as formas de pagamento das in
denizações. 

Pela rejeição. 

ES25813-3 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
****** *** PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 51 do art. 6o . , para torná-lo mais 
explícito. 

A proposta é incompatível com o espírito do Substitutivo e 
já se contém na redação que este adota com vantagem. 

Pela rejeição . 

ES25814-1 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
*** *** *** PARECER *** ****** 

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

A proposta é compativel com o espírito do Subst i tutivo e 
pode ser admitida sem prejuízo da forma por este oferecida . 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES25815-0 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
******** * PARECER ** ****** * 

Emenda ao 56 do Art. 6o., propondo sua supressão. 
A matéria está sendo deslocada para o capítulo da ordem 

econômica, com outra redação. 
Pela rejeição . . 

ES25816-8 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
****** *** PARECER ******** * 

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

Consideramos , entretanto, que ela se legitima , quando ope
rada pela assembléia geral da entidade s i ndical, relativamen
te à categoria profissional ou econômica que ela representa, 
uma vez que todos os integrantes da categoria se benef i ciam 
das vantagens conquistadas pelo órgão de classe. 

A leg i timidade é dada pela assemblé i a geral e são objeto 
do ônus somente os integrantes da categoria representada . 

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

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

ES25817-6 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ** ******* 

Pretende o autor excluir os analfabetos da facultativida
de do alistamento e voto. 

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

Pela rejeição . 

ES25818-4 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
*** ****** PARECER *** ****** 

Pretende o autor imprimir nova redação ao parágrafo 6o. 
do artigo 13, a fim de aperfeiçoar sua redação, tornando-a 
ma is clara e abrangente . 
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Entendemos que deve ser mantida a redação atual, por ser 
clara, concisa e elaborada de acordo com padrões exigidos pe
la t écni ca legislat iva . 

Pela aprovação parcial. 

ES 25819-2 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a suprimir do parágrafo un1co do art i go 22 do Subs
ti t utivo do Relator a expressão "em funcionamento há pelo me
nos um ano ". Consideramos que o requisito temporal em ques
tão deve ser mantido . 

ES25820- 6 LúCIO ALCÂNTARA 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do artigo 26 do Substitutivo do 
tor , com a qual não concordamos . 

ES25821-4 LúCIO ALCÂNTARA 
********* PARECER ********* 

PFL 

Rela-

PFL 

A Emenda , proposta pelo i lustre Consti t uinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES25822-2 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25823-1 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo i l ustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela reje i ção . 

ES25824-9 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
********* PARECER ******** * 

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

Pela rejeição. 

ES25825-7 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
******** * PARECER ****** ** * 

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

Pela rejeição . 

ES25826- 5 MEIRA FI LHO PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda propõe , nas Di sposições Transitórias, que após 
90 dias da promulgação desta Constituição, seja realizada 
eleição para Governador Distrital , no Distrito Federal, cujo 
término do mandato deverá coincidir com o do Presidente da 
República. 

A suges t ão estabelece prazo excessivamente curto para a 
celebração do pleito. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES25827-3 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

pretendido pelo seu Autor. 
Pela aprovação parc i al. 

ES25828-1 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

O art. 232 já determ i na que o aproveitamento dos bens mi
nera i s e dos potenciais de energ i a hi dráulica , somente pode
rão ser ef etuados por autorização ou concessão e, mais ainda, 
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PMDB 

não podendo ser transferidos sem prev1a anuência do poder 
concedente . A Nação por não ser portadora de personalidade 
jurídica, dificultaria o processo de concessão das lavras . 

Pela aprovação parcial. 

ES25829-0 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER ~******** 

O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o 
texto do subst i tut i vo, daí nosso parecer pela sua aprovação . 

ES25830-3 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25831-1 GABRIEL GUERREIRO 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. 

ES25832- 0 GABRIEL GUERREIRO 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 lado, considerou-se que os 

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

Pela rejeição. 

ES25833-8 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A matéria será tratada obviamente , pela Lei do S. F.N ., que 
disporá sobre a organização de todo o Sistema . 

Pela aprovação. 

ES25834-6 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER ********* · 

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

recursos minerais , hidráulicos e hídricos depende de autoriza 
ção ou concessão da Un i ão já está contido no artigo 232. Este 
artigo também prevê que a lei ordinária especificará 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 responsabilidade que a União na preservação do patrimô
nio ecológico do País e por isso não precisam receber compen
sação. 

Pela rejeição . 

E$25835-4 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda aditiva proposta pelo nobre Constituinte cont r i 
bui para o aprimoramento do Subst it uti vo. 

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

ES25836-2 GABRIEL GUERREIRO 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A permissão para a intervenção do Estado no domínio eco
nômico e o monopólio deve obedecer a um critério básico de 
necessidade e para atender situações bem específicas, defini
das em lei. Os imperativos da segurança nacional não podem 
ser descurados, pois isto implicaria num enfraquecimento de 
um conceito geral de conjunto, o qual, ainda que tenha episo
dicamente sido distorcido , significa algo como a proteção dos 
valores e interesses da sociedade, não sendo portanto de con
fundir com motivação o fundo corporativo. 

Pela reje i ção . 

ES25837- 1 MA TT OS LEÃO 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 . 

ES25838-9 MATTOS LEÃO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se suprima o 3o . do Art . 262 do 
Substitutivo, sob o fundamento de que o instituto já foi 
contemplado em outro dispositivo . 

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

Pela aprovação. 

ES25839-7 MATTOS LEÃO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em apreço é considerada rejeitada, pois propõe pro
fundas e radicais modificações na postura filosófica que nor
teia o Art. 262. 

ES25840-1 MATTOS LEÃO PMDB 
********* PARECER ******* ** 

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

Pela aprovação parcial. 

ES25841-9 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a preservar o direito de sindicalização às 
categorias diferenciadas e às profissões regulamentadas, den
tro do princípio da unicidade sindical, sem incidência do 
disposto no parágrafo 5o., do art. 9o . , do substitutivo . 

Segundo o princípio da pluradidade sindical, a formação 
de sindicatos por categoria diferenciada ficaria a critério 
dos interessados, nada havendo contra a sobrevivência dos já 
existentes . 

Mas não se compatibiliza a proposta, que se vincula à 
unicidade sindical, com o substitutivo , consagrador do plura
lismo. 

Pela rejeição. 

ES25842-7 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende que o disposto no Art. 17, não se a
plique às eleições a se realizarem em 15 de novembro de 1988. 
Entendemos que a Constituição deverá ser aprovada em termo 
hábil, no entanto, se tal não acontecer, temos suficientes 
dtspesições legais sobre eleições, tanto isso é verdade que 
sucessivos pleitos veem se realizasndo sem qualquer problema. 
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Sendo assim , não vemos razão plausível para aceitar a aprova
ção. 

ES25843-5 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda deseja incluir na imunidade do ICMS as 
máquinas, ve í culos e equipamentos adqui ri dos pelo Poder Pú
bl ico (art . 209, 8o. , II, d ). 

Jus ti f i ca que v i sa cr i ar imunidade de Imposto sobre Produ
t os I ndus t ria l izados sobre os bens citados, como forma de ba
r atear os custos e permit i r ampliação dos equipamentos doPo
der Públ i co e o volume de seus serv iços à população. 

Expl i cando o autor que objetiva a isenção constitucional 
do IPI , invocou errado o artigo da competência tributária dos 
Estados , referindo- se, pois , ao art. 207 , IV, e seu 3o. 

Entretanto, quer se trate de isenção do IPI quer do ICM, o 
objetivo será melhor alcançado na lei ordinária federal ou 
estadual que dispuser sobre o assunto, pois não se trata de 
perenidade que deva ser posta em texto constitucional . 

ES25844-3 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Com i ssão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES25845-1 VILSON SOUZA PMDB 
******* ** PARECER *** *** *** 

A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Si stematização. Pela rejeição . 

ES25846-0 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ***** ** ** 

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

Acolho a propos1çao para o fim de suprimir do texto o 
vocábulo "Federais", inser i do equivocadament e após a expres
são "Tribunais de Justiça" . 

ES25847-8 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda objetiva .que o IPI "não incidirá sobre máqui 
nas , equipamentos e veículos adquiridos pelo Poder Público." 

A coerência do sistema tr i butá r io adotado pelos Constitu 
intes torna a concessão de tratamento fiscal privileg i ado. 

Pela rejeição 

ES25848-6 VILSON SOUZA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A proposta de ineleg i bilidade por paren t esco apresen
tada pelo autor com a inclusão do Presidente da República , es
tá de acordo com o estatuído no Substituto. 

ES25849-4 VILSON SOUZA PMDB 
********* PARECER *** *** *** 

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

Pela rejeição. 

ES25850-8 VILSON SOUZA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A presente emenda propõe a cr i ação de Tribunal Constitu
cional , e prevê a sua estrutura e competênc i a . Já nos defin i 
mos, nessa matér i a, por um sistema judicial di ferente. 

Pela reje i ção. 

ES25851-6 VILSON SOUZA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda propõe a substituição do Capítu lo III do Título 
VIII (Da Ordem Econômica e Financeira) por dispos i tivos que 
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não se coadunam com os que foram aprovados pela Comissão Te
mática e aprimorados no presente Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES25852-4 LEZIO SATHLER PMDB 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto Constituinte, man if esto
me pe l a rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante com o 
entendimento da Comissão de Sistematização. 

ES25853-2 LEZIO SATHLER PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura assegurar ao judiciário a verdade i ra 
autonomia financeira, com a destinação obrigatória de um per
centual da receita orçamentária às justiças da União e doEs
tado. 

São louváveis as razões invocadas pelo douto constituin
te entretanto , conflitam com o entendimento geral da Comissão 
de Si stematização. 

Assim , pela rejeição. 

ES25854-1 LEZIO SATHLER PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura estabe l ecer cr it érios 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 Sistematização. 

Assim, somos pela sua rejeição. 

ES25855-9 LEZIO SATHLER PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria versada na Emenda em questão , dada sua natureza 
tipicamente regulamentar, poderá ser tratada ma i s apropriada
mente no processo legislativo ordinário . 

Pela rejeição. 

ES25856-7 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25857-5 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O dispositivo citado trata de matéria fundamental dentro 
do capítulo de CT. O conceito estabelecido para emrpesa na
cional é complementado com os conceitos no art i go que o pro
ponente pretende suprim ir. No parágrafo único do artigo em 
exame f oram suprimidas as expressões "transferir" e "variar ", 
para melhor adequação à realidade. 

Pela rejeição. 

ES25858-3 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta , não obstante seu mérito intrínseco , introduz 
alteração essencial no princípio expresso no caput do artigo. 

Pela rejeição . 

ES25859-1 RENATO JOHNSSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Const i tuinte, con~lita 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES25860-5 LAVOISIER MAIA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Entendemos que nessa idade, o jovem a i nda não adqui-
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r iu a maturidade ·necessária para o exercício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recursos da i n 
formação. 

Pela rejeição. 

ES25861 - 3 LAVOISIER MAIA PDS 
********* PARECER ********* 

Den t re as limitações ao poder de emendar a constituição 
cont i da no Substitutivo , o autor pretende suprimir a parte 
relativa ao sistema parlamentar de governo . Deve ser rejeita
da , conforme entendimento predominante na Comissão de Siste
mati zação . 

ES25862- 1 LAVOISIER MAIA PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor que se suprima o 3o. do Art . 262 do 
Substitutivo, sob a alegação de que a intervenção e a 
desapropr iação são matéria de caráter genér i co. 

A alegação é procedente, mas , no caso sob análise , pre
tendeu-se realçar a essencialidade dos serv i ços de saúde , 
par t icularizando-se a i nterferênc i a do Estado no setor, o 
que , na verdade , não é necessário. Realmente , a invervenção e 
a desapropriação dos serviços privados de saúde devem 
incluir - se no dispositivo que universaliza o i nstituto. 

Pela aprovação. 

ES25863- 0 LAVOISIER MAIA PDS 
********* 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. 

ES25864- 8 LAVOISIER MAIA PDS 
** *** **** PARECER ********* 

Visa a substituir, no inciso IV do art i go 19 e no artigo 
23 do Subst i tutivo do Relator a expressão "mandado de lnJun
ção" por "mandado de concretização". Não consideramos mais a
dequada a denominação proposta . 

ES25865-6 LAVOISIER MAIA PDS 
**** **** * PARECER ** ******* 

Emenda reintroduzindo o capítulo sobre a soberania popu
lar. 

A proposta intenta reaver normas específicas sobre sobe
rania popular. Na nova estrutura do Substitutivo preferiu-se 
entender assim a enumeração dos d i reitos a redefinição dos 
poderes do Estado e das formas de a sociedade fazer-se partí
c i pe no processo institucional. 

Rejeição. 

ES25866- 4 LAVOISIER MAIA PDS 
********* PARECER ******* ** 

Pela prejudic i alidade , tendo em vista que o capítulo VI , 
titulo 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. 

ES25867-2 LAVOISIER MAIA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende o restabelecimento do sistema presi
denc ialista de governo . 

Na justificação alega , o Autor, que a "exper i ência pre
sidencialista brasile i ra completará , em 1989, cem anos de 
ex i stência " e que esse sistema de governo retrata "a nossa 
formação histór ico cultural , o nosso legalismo assegurado e 
a nossa falta de conscienti zação política" . 

Com o objetivo, portanto , de aperfeiçoar o presidencia -
lismo , com o fortalecimento do Congresso Nacional , a Emenda 
propõe que os Ministros de Estado serão submetidos à aprova -
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ção do Poder Legislativo, assim como os programas relativos 
aos Ministérios . Na hipótese de rejeição do programa de go
verno, o Presidente indicará novos nomes para exame do Con
gresso Nacional, "até que seja formado um consenso". Prevê , 
ainda, que o Congresso Nacional poderá apresentar moção de 
censura à política governamental, referente a determinada 
pasta, "compelindo o Presidente à destituição do Ministro in
dicado". 

A título , pois, de promover o aperfeiçoamento do sistema 
presidencialista, a Emenda cria um sistema híbrido de gover
no, na medida em que aplica ao presidencialismo institutos 
característicos do parlamentarismo como aprovação, pelo 
Congresso Nacional, de programas do governo e a moção de cen
sura individual . 

Não obstante, porém, a sua proposta conciliadora , me-
diante a adoção de modelo eClético de governo, a Emenda não 
encontra guarida junto à Comissão de Sistematização, ante o 
que deve ser rejeitada. 

ES25868-1 LAVOISIER MAIA PDS 
********* PARECER ********* 

Com a presente emenda propõe seu nobre autor a realização 
de plebiscito visando a que o eleitorado manifeste , após a 
promulgação da Constituição, sua opção pelo sistema presi
dencialista ou parlamentarista de governo. 

A Emenda não prevê, no entanto, o que, se o Projeto apro -
vado estatuir o sistema que o eleitorado vier a repudiar , 
se fará quanto à instituição do outro e quais regras de com
petência dos Poderes irão presidir D interregno da "va
cátio legis", pois uma nova Constituição estará em vigor sem 
definição das competências dos Poderes visto como o eleito -
rado teria repudiado o sistema votado pelos Constituintes. 

Não bastara tal argumento para contraindicar a aceitação da 
presente eemenda, contra ela ainda levantamos aquel~s outros 
na apreciação da Emenda no. ES 30637/5. 

ES25869-9 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

Cuida a proposta de alterar a redação do parágrafo 40 do 
artigo 6o. o direito à informação e o conhecimento do fim a 
que esta se destina é assegurado ao indivíduo naquilo que a 
ele diga respeito. Trata - se de preceito novo, que requer 
cuidado extremo na redação, para que não sejam distorcidos os 
objetivos que o inspiram. 

Pela rejeição. 

ES25870-2 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

Visa a dar uma nova redação ao parágrafo 1o . do art.21 
do Substitutivo do Relator, que, a nosso ver, deve ser aceita 
na parte inicial. 

Pela aprovação parcial. 

ES25871-1 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

Propõe o Autor alteração no parágrafo 39 do artigo 6o., 
no tocante ás ressalvas ao princípio geral da inviolabilidade 
do sigilo da correspondência e das comunicações. O projeto 
do Relator remete ao legislador ordinário a especificação das 
ressalvas e condiciona sua ap li cação a determinação judicial, 
para fins de instrução processual. Tal redação acolhe, em 
parte, a proposta do Autor. 

ES25872-9 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a inegociabilidade dos imóveis rurais dis
tribuídos pela reforma agrária por 20 anos. 

Parece- nos que 10 anos atende à média proposta pelos Se
nhores Constituintes, devendo , pois, ser mantido o art. 250 
como está. 
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ES25873-7 OSWALDO ALMEIDA 
********* PARECER ********* 

PL 
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É intenção do autor remeter à leg i slação ord inár i a ou à 
Convenção Coletiva de Trabalho a regulamentação da jornada no 
caso de trabalho ininter rupto. 

Somos de opinião que a redução da jornada nesse caso cons
titui medida compensatória à suspensão do período de interrup 
ção para descanso . 

Consideramos, portanto, que o texto constitucional deve 
assegurar a jornada de 06 horas nos casos em questão . 

ES25874-5 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

Consideramos necessário assegurar-se, tal como fei to pa
ra as demais categor1aS , no texto const it uciona l , os d ire itos 
fundamentais do trabalhador doméstico, ficando para a lei or
dinár i a, apenas, a sua regulamentação. 

ES25875-3 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25876-1 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

E$25877-0 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

A presente emenda altera redação do art . 245 do Substitu
tivo. 

A determinação de cr i térios de cumprimento da função so
cial da propriedade é matéria de legis lação ordinár i a. 

Pela rejeição. 

ES25878-8 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A redação proposta não aperfeiçoa o texto 
, tanto do ponto de vista técnico quanto do jurídico. 

ES25879-6 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

Trata-se de regra genérica que acaba por ter difícil a
plicação . 

O conceito de propriedade improdutiva e o sistema de tri
butação progressiva requerem definições minuciosas pela le
gislação tributária. 

É de toda conveniênci a que a med i da preconizada sej a re
gulada , apenas, pela leg islação infraconstitucional . 

ES25880- 0 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda em pauta é contemplada no mérito no novo Projeto 
de Constituição . 

ES25881-8 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que o projeto do Re l ator aco
lheu as aspirações populares. A população de Brasília edema
is núcleos habitacionais do Distrito Federal, por seus r epre
sentantes no Congresso Nacional e por suas ent i dades de clas
ses man ifestaram entusiasticamente o desejo de emancipação do 
Distrito Federal. 
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ES25883-4 ROBERTO CAMPOS 
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Entendemos que o texto constitucional deve apenas fixar 
o direito de herança, f i cando implícito que caberá á l egisla
ção ordinária definir limites e mecanismos de tributação . 

Não há como acolher a emenda . Pela rejeição. 

ES25884-2 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

E$25885-1 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER *•******• 

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

Pela aprovação. 

ES25886-9 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Pela prejudicialidade, considrando a supressão do capítu
lo VI, que trata das regiões de desenvolvimento , do texto do 
substitutivo do Relator . 

ES25887-7 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* 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. 

ES25888-5 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do Art. 238, arguindo repetição 
de conteúdo dos Arts. 49 e 51. 
Pela aprovação . nos termos do Substitutivo. 

ES25889-3 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata a emenda da inclusão no 1o. do art. 210 do Subs
titutivo ao Projeto de Constituição, da expressão "ou subuti
lizada", entendendo-se que a subutilização dos imóveis urba
nos pode configurar uma situação danosa, como a sua não uti
lização. Temos a convicção de que a matéria recebeu tratamen
to adequado no âmbito da Comissão de Sistematização . 

------------------~=~=-==~-~=~=~:~~~~------------------------------------------
ES25890-7 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação 
adotada pelo substitutivo do Relator quanto à disciplina da 
matéria. 

E$25891-5 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

E$25892-3 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

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

Pela rejeição. 

ES25893-1 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
******* ** PARECER *** ****** 
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A emenda inclusa , ao lado de outras , quer suprimir no 
7 . do art. 209, a parte final que reputa como operações intra 
estaduais as in t erestaduais reali zadas para consumidor final, 
para fins de incidência do ICMS, aditando novo parágrafo em 
que atribui ao Estado da localização do dest i natár io o impos 
to correspondente à diferença entre as alíquotas internas e 
interestadual. 

Justifica ser fundamental ao sistema federativo o princí
pio que veda aos es t ados estabelecer diferença tributária en
tre bens e serviços em razão da procedênc i a ou des t ino; que, 
se mantidas as disposições do Projeto , ocorrerão graves desi
gualdades, inplicando em sensíveis prejuízos t anto aos Esta
dos e Municípios como a fabricantes e fornecedores ; que a pro 
posição contida na emenda atenda a todos os Estados , conforme 
Car t a de Canela . 

O detalhamento dessas incidências melhor caberia no Códi
go Tributário. 

Nova versão do Projeto reitera a letra anterior. 

ES25894-0 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda, ao lado de outras cinco de igual teor , 
propõem a simplificação do texto do 4o. do art. 209, refe
rente ao ICMS. Subst i tui "admitida sua seletividade" por "po
derá ser seletivo" ; suprime a expressão "pelo mesmo ou outro 
Estado" , para a compensação do montante cobrado nas operações 
anteriores ; e substitui a parte final "para compensação da
quele devido nas operações ou prestações seguintes" , referen
te ao crédito do imposto, por "ou sua manutenção" . 

Realmente o texto proposto viria aperfeiçoar o Projeto . 
Poderia ter até suprimido a faculdade de o imposto ser sele
tivo, pois não havendo proibição está s endo admitida . 

Nova versão do Projeto confirma o texto emendado . 
Pela rejeição . 

ES25895-8 ANTÔNIO BRITTO 
********* PARECER **** ***** 

PMDB . 

Pela rejeição, por ser desnecessária previsão constitucio
nal a respeito. 

ES25896- 6 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
***** **** PARECER ***** **** 

Pela prejudicialidade , em decorrência da nova orientação 
adotada pelo substitutivo do Relator quanto à disciplina da 
matéria. 

ES25897- 4 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a alteração 
proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projet o, tornan
do-o mais completo, preciso e consistente. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES25898-2 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
**** ***** PARECER ****** *** 

São idênticas as redações das ES25898/ 2 e ES27621 / 2. 
Ambas propõem nova redação ao caput do artigo 236 e a 

inversão da ordem dos respectivos parágrafos . Entretanto as 
modificações sugeridas não constituem inovação nem melhoria 
à compreensão do dispositivo constitucional . 

Pela rejeição. 

ES25899- 1 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo 
Substitutivo do Relator que confere a lei complementar dispor 
sobre a constituição de regiões de desenvolvimento. 

ES25900-8 ANTÔNIO BRITTO PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Pe la prejud i cialidade, em decorrênc i a da nova orientação 
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PMDB 

adotada pelo substitutivo do Relator quanto à disciplina da 
matéria . 

ES25901-6 JOÃO AGRIPINO PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parág rafo 49 do art. 6o . com vista a tornar o 
dispositivo abrangente . 

A proposta já aparece concisa e abrangente na redação 
oferecida pelo Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES25902-4 WILMA MAIA PDS 
********* PARECER **** ***** 

O sistema dee cálculo de benefício proposto pelo autor 
da emenda promoveria verdadeira sangria nos cof res da Presi
dência Social , principalmente se se levar em conta que, a
tualmente , há benefícios cujo valor é calculado com base na 
média dos últimos 48 meses de contribu i ção . 

Pela reje i ção . 

ES25903- 2 WILMA MAIA PDS 
**** *** ** PARECER ** ******* 

A Emenda em exame verbera a exclusão do Municíp i o do 
elenco de partes legitimadas a propor ação d i reta 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 . 

ES25904-1 WILMA MAIA . PDS 
******* ** 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. 

ES25905-9 WILMA MAIA PDS 
********* PARECER ******* ** 

A formula adotada no Substitut i vo melhor regula a matéria 
pela rejeição . 

ES25906-7 WILMA . MA IA PDS 
********* PARECER ********* 

O relator optou pela manutenção do tex t o do substitutivo 
por entendê-lo mais abrangente . 

Pela rejeição. 

ES25907-5 WILMA MAIA PDS 
**** **** * PARECER ***** **** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a ori~ntação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES25908- 3 WILMA MAIA PDS 
********* PARECER *** ****** 

A sugestão é matéria de irrecusável mér i to, mas , com ex
ceção da área de Educação, optou-se pela não inclusão, no 
texto const i tucional, de percentuais orçamentários definidos 
para áreas específicas, remetendo esta matéria para planos 
setoriais e legislação ordinária. 

Pela rejeição . 
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A Emenda propõe o acréscimo de artigo que expl i c i te o 
papel da educação na superação das desigualdades e dis 
criminações . 

Os d i spositivos da Emenda , embora revelem o e l evado 
descort i no do proponent e , poderão f i gurar mais adequadamente, 
de acordo com a tradição do Direito brasileiro , no corpo da 
leg i s l ação ordinária e complementar . 

Pe l a rejeição nos t ermos do s ubst itutivo. 

ES25910-5 WILMA MAIA PDS 
********* PARECER ********* 

Estamos de acordo com esta Emenda . 
Apenas , ao invés de criarmos outro parágrafo, no art . 

9o., do Substitutivo, optamos por i nclu i r a referência às co
lônias de pescadores em parágrafo já ex i stente do mesmo arti
go, aproveitand~ as propostas das Emendas ES256726 e ES303422 
concedendo a elas •status• de sind i catos. 

Pela aprovação. 

ES25911-3 RENAN CALHEIROS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao a r t. 193. 
A proposta contida na Emenda não r egula apropr i adamente a 

matéria . Razão pela qua l adotamos diversa redação no novo Su
bstitutivo que oferecemos. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES25912-1 MAURÍCIO NASSER PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Política agrária é assunto específico de legislação ordi 
nária. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES25913-0 MAURÍCIO NASSER PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

Pela rejeição , tendo em vista que o disposto no t ext o do 
Subst i tut i vo atende mel hor à di sc i pl ina da matéria . 

ES25914-8 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* 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 . 

ES25915-6 JOSÉ MAUR ÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25916-4 JOSÉ MAURÍCIO PDT 
********* PARECER ********* 

A sugestão cont i da na propost a de Emenda traz a l guns 
desdobramentos que, na tradição jurídica brasil e ira , · mel hor 
se adaptam ao corpo da legislação ord i nár ia e compl ementar. 

Pela rejeição. 

ES25917-2 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

Os pr incíp ios re l a t ivos aos horár ios de funcionamento da 
atividade comerc i al não consti t uem mat é r ia constituc ional. 

Ademais , deve esta questão estar subord i nada aos acordos 
co leti vos de trabalho e às própr ias características pr edomi 

nantes no mercado de t rabalho em um perí odo det e rm i nado de 
tempo . Assegurar-lhe , assim, a impossibilidade de restri ções 
ao seu funcionamento significaria abstra i r daque l as vari áveis 

intervenientes. 
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ES25918-1 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

A pretensão exposta na presente emenda é atendida nos 
termos do Substitutivo, embora redigida de forma diversa . 

Pe l a aprovação. 

ES25919-9 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria já se econtra suficientemente contemplada no 
Substitutivo. Concluímos pela prejudicialidade da Emenda . 

ES25920-2 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25921-1 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indeniza
ção, o modo de emissão dos títulos , ou sua utilização no caso 
de Reforma Agrária , no que não contribuem para a melhora do 
Projeto . São elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, 
ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9, ES22413-1, ES28989-6, 
ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8 , ES31424-6 , 
ES34942-2 , ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, 
ES29705-8 , e ES22182-5. 

Pela rejeição. 

ES25922-9 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa a suprimir o art. 1o. das Disposi
ções transitórias, o qual prevê a concessão de anistia aos a
t i ngidos por atos de exceção por motivos políticos- ideoló
gicos . 

A anistia constitui anseio de grande parcela de brasilei
ros at i ngidos por atos de autoridade . 

A nova Constituição deve dar tratamento justo aos injus 
tiçados . 

Pela rejeição. 

ES25923-7 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES25924-5 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda a permitir que o servidor, que ocupe mais 
de um cargo ou função, cuja acumulação esteja vedada nos ter
mos desta Constituição, opte, no prazo de 30 di as, por um de
les. 

A propos t a não atende à ori entação adotada pelo Relator. 
Pela rejeição . 

ES25925-3 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

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. 

ES25926-1 JACY SCANAGATTA 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda 
Substitutivo , embora a redação, 
seja incluída. 

Pela aprovação parcial. 

PFL 

estão contemplados no 
como está proposta, não 
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ES25927- 0 JACY SCANAGATTA PF L 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o tempo exi gido para a aposen
tadoria por tempo de serviço. É necessár io salientar toda
via, que a expectativa de vida do br as il eiro, segundo r ecen
tes dados do IBGE, aument ou consideravelmente nas últ imas dé
cadas . 

Em v ista d i sso e da crise financeira por que passamos, 
nada justi fica a concessão de benefíc io de forma precoce. 

Pela rejeição. 

ES25928-8 JACY SCANAGATTA PFL 
** ******* PARECER ********* 

A presente Emenda pret ende amplia r o número de Estados a 
serem c ri ados segundo d i sposição conti da no art. 6o. do Títu
lo X. 

Face à supressão do referido dispositivo no 
que vam s oferecer , pe lo acolh i mento de Emendas 
para esse fim, resulta prejudicada a proposiÇão 

ES25929-6 JACY SCANAGATTA 
********* PARECER ********* 

Subs t i t utivo 
apresentadas 

em tela . 

PFL 

O autor propõe que seja incluída, no parágrafo 2o. do art. 
9o. do Substitutivo, uma referência à vedação de inter f erên
cia do Poder Público nas cooperativas . 

Mas o art. 9o . somente trata das normas relativas à orga
nização s i ndical , ordem à qual não per tencem as coope rat ivas . 

Pela prejudicial i dade . 

ES25930- 0 ARTENIR WERNER p~ 

********* PARECER ********* 
Examinando-se a questão com a profundidade que me r ece , 

a Relataria , levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram est udos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as fina l idades persegui das 
pe l a Emenda não se compat ibilizam por inteiro com a es t rutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
próprios que contemplam os interesses social, econômi co e po
l í tico , a serem inscr i tos na nova Carta . Pela reje i ção, na 
forma do Substitutivo . 

ES25931-8 LEOPOLDO PERES 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

O Ministério Públ i co junto aos Tr ibunais de Contas têm 
~atureza e funções espec i ais , mas não foge ao seu conceito 
genérico de fiscal da le i e defensor dos interesses da socie
dade. 

As leis complementares, previstas no art . 179, haverão 
de levar em conta as peculiaridades dos diversos ramos que 
integram o Mi nistér i o Público. 

Pela rejeição . 

ES25932-6 LEOPOLDO PERES 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

A emenda amplia o Min i st ério Públi co, incluindo-se o ramo 
que atua junto às côrtes de contas. 

Pela rejeição . 

ES25933-4 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pret ende a Emenda modificar a redação da letra "c" do 
item I do art . 213, para dar destinação diferente ao percen
tual atribuído às Regiões economicament e mais deprim idas do 
Pa ís . 

Inobstante os respeitáveis argumentos expendidos na Jus
tificação , preferimos manter, em linhas gerais, a redação do 
Substitut i vo, com as alterações decorrent es do texto inspira
do na Emenda es32871 - 9 

Pe la rejeição. 
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ES25934- 2 AIRTON SANDOVAL 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

Pretende o il ustre Constituinte com a presente emenda 
fazer com que na Lei orçamentária as autorizações para 
contratação de operação de crédito só possam existir em 
relação às antecipações da receita. O entendimento da maioria 
dos Constituintes ouvidos entende que poderão ser autorizados 
a contratação de quaisquer operação de crédito. 

Assim, somos pela rejeição da emenda . 

ES25935-1 ·AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda do nobre Constitu i nte altera a redação do arti
go 57, das Disposições Transitórias. 

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

Pela prejudicial i dade . 

ES25936-9 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão do 5o. do art . 210 do Subst i tutivo ao Pro
jeto de Constituição, nos termos da emenda, não se ajusta ao 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

Deve ser rejeitada. 

ES25937-7 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda es t ende r aos Municípios a competên -
ela para decretar emprést i mo compulsório, prevista no artigo 
200, bem como determinar que a correspondente lei de cria
ção seja aprovada mediante maioria absoluta do Legislativo 
correspondente. 

Ora, não parece rac ional que o Município atingido por 
calamidade venha , ainda, onerar as populações atingidas com a 
cobrança de empréstimos compulsórios . Estes só se justifi
cam com relação às entidades governamentais de território · 
extenso , de modo que o empréstimo compulsório, em sua maior 
parte, fique diluído entre regiões não atingidas pela cala
midade. 

Quanto à necessidade de quorum qualificado, entendo 
razoável sua adoção, tendo em vista que para a competên -
cia residual de impostos a medida foi acolhida . Haveria , 
assim, uniformidade do procedimento para a exigência com -
pulsória de quantias , quando não expressamente d i scrimina
das no texto. 

Pela aprovação parcial 

ES25938 _::5 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Visa a Emenda dar nova redação ao ítem III do art. 195, 
a fim de nele substituir a expressão "pela valorização de" 
pelas palavras "pelo benefício " . 

Entendemos inadequada a substituição proposta , pois a 
valorização é que expressa o benefício proporcionado ao 
ímovél pela realização da obra pública . Reforça essa 
assertiva o fato de que se não houver valorização não se 
poderá cobrar a contribuição de melhoria . 

Esclareça-se que, com o objetivo de facilitar a 
a aplicação do tributo e , consequentemente , a mensuração da 
valorização , resolvemos excluir a parte final do menc ionado 
dispositivo, deixando à norma infraconstítucional . o 
estabelecimento dos parâmetros de cálculo e cobrança da 
contribuição de melhoria. 

Pela rejeição. 

ES25939-3 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame visa a estabelecer a obrigatorie-
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dade de a lei complementar fixar prazo para o envio ao Con
gresso Nacional, do plano plurianual de investimentos, do 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e das propostas 
dos orçamentos previstos . 

Embora louvável o objetivo do ilustre Constituinte , o 
acréscimo sugerido, parece-me desnecessário . 

Pela rejeição. 

ES25940-7 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , por não ser necessar1a a previsão Consti
tucional a respeito , considerando que nada impede que as 
Constituições Estaduais estabeleçam normas próprias , na forma 
proposta. 

E 25 41-5 AI RTON SANDOVAL 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. 

ES25942-3 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por ser desnecessária previsão constitu
cional a respeito. 

ES25943-1 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda dar compensação aos Municípios pela 
supressão de i mpostos seus em consequência da criação de im
postos federais ou estaduais, com base na competência resi
dual . 

Há engano, na justificação da Emenda, quando afirma que 
a competência residual teria sido estendida aos Municípios, 
no art. 199 do Substitutivo. Essa competência só está previs 
ta para a União, os Estados e o Distrito Federal. 

Cabe esclarecer, ainda , que inclusive quanto aos Estados 
Distrito Federal estamos propondo a eliminação da competên
cia residual. 

Pela prejudicialidade. 

ES25944-0 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A intervenção de qualquer das esferas federativas no do
mín io econômico somente pode ocorrer nas áreas de competência 
exclusiva de cada uma, reservando-se às esferas inferiores as 
competênc i as que não lhes sejam expressamente vedadas. 

Pela rejeição. 

ES25945-8 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade , em decorrência da nova orientação 
adotada pelo substitutivo do Relator quanto à disciplina da 
matéria. 

ES25946-6 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicia li dade, 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. 

ES25947-4 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER. **-"'****** 

Pela rejeição, considerando que já foram apreciadas 
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ES25947-4 AI RTON SANDOVAL PMOB 

Emendas com o mesmo objetivo ,op i nando pela sua não aceitação , 
mesmo porque nada impede a implantação de posto de guarda mu
nicipal, posto de saúde ou escola, não sendo necessária pre
v i são Constitucional a respeito . 

ES 25948- 2 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A Constituição explícita a posse sobre terras apenas da 
Un i ão e dos Estados Federados. As ilhas marí t imas pertencem à 
União e as fluviais , aos Es t ados. Estes por sua vez, podem 
es t abelecer nas suas Consti t uições Normas relativas ao domí
nio sobre as ilhas fluviais . 

Somos, pois , pela rejeição da emenda . 

ES25949-1 AIRTON SANDOVAL PMDB 
******** * PARECER *** ****** 

Pela rejeição. Os terrenos da Marinha são por razões de 
segurança Nacional pertencentes à União. Não ser i a convenien
te transferir os terrenos da Marinha para o rol dos Bens dos 
Municípios, contrariando tradição do nosso Direito Constitu
cional. 

ES25950-4 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER *** ****** 

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

Pela rejeição . 

ES25951-2 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pe lo ilust r e Constituinte , confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES25952-1 AIRTON SANDOVAL 
******* ** PARECER ** *** **** 

Pela prejudicialidde , tendo em vi sta que o 
que o ilustre Constituinte pretende alterar, foi 
texto do Substitutivo . 

ES25953-9 AIRTON SANDOVAL 
***** **** PARECER ***** **** 

PMDB 

dispositivo 
supr i mido do 

PMDB 

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

Pela rejeição. 

ES25954-7 AIRTON SANDOVAL PMDB 
******** * PARECER *** ****** 

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

Pela rejeição. 

ES25955-5 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES25956-3 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que o Imposto sobre Propriedade 
Territorial Rural, que reverteria aos Estados , seja estendido 
para a Propriedade Predial, a fim de se compatibilizar com o 
imposto municipal sobre a propriedade predial e territorial 
urbana e permitir a inclusão, na incidência rural , de mansões 
constru ídas em fazendas . 

A proposição aperfeiçoaria e alargaria o campo de i nci
dência sobre a proprie.dade rural, sendo a decisão unicamente 
política . Pela Constituição de 1891, os Estados detinham com
petência para cobrar o Imposto sobre Imóveis Rurais e Urba-
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nos, sem distinção entre prédios e terras. A Constituição de 
1934 conferiu aos Municípios o Imposto sobre Propriedade Pre
dial e Territorial Urbana e preservou para os Estados o Im
posto sobre Propriedade Territorial Rural . Por conseguinte, a 
tributação sobre a propriedade rural está limitada às terras 
mais por tradição e porque elas constituem o instrumento mais 
visado. 

Nova versão do Projeto mantém o imposto só sobre terras . 

ES25957-1 AIRTON SANDOVAL PMDB 
**** ***** PARECER *** ***** * 

Objetiva a Emenda substituir o termo "empréstimos com
pulsórios", porque o empréstimo é sempre voluntário, o con
trário de compulsório . 

Embora concorde com a impropriedade apontada , não pa
rece que a correção adequada seja transformar o empréstimo ' 
em imposto. Há muitas exigências para os impostos que a 
Constituição não deseja estender aos empréstimos . São ins
titutos diversos. Os impostos repousam em fatos geradores 
que precisam ser definidos com grande cuidado, o que exige 
tempo e pesquisa para introdução de cada novo imposto; já 
o empréstimo compulsório previsto no projeto utilizará os 
fatos geradores dos impostos existentes, podendo ser estru
turado e cobrado separadamente, prestando-se, pois, como 
instrumento eficaz para levantamento de recursos em casos 
de calamidade pública. 

Pela rejeição. 

ES25958-0 AIRTON SANDOVAL PMDB 
*** ** **** PAR ECER *** ** ** ** 

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. 

ES25959-8 AIRTON SANDOVAL PMDB 
***** *** * PARECER ********* 

"Data Venia", a matéria proposta não goza da excelsitude 
necessária para sua inclusão na Constituição, melhor se aco
modando no âmbito da legislação estadual. 

Pela rejeição. 

ES25960-1 AIRTON SANDOVAL PMDB 
****** *** PARECER ******** * 

Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas 
que apenas fazem a junção do art . 2o. com o 1o . , e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distrito Federal, só podemos, por absoluta coerência, ser 
pela rejeição desta emenda. 

ES25961-0 AIRTON SANDOVAL PMDB 
*** **** ** PARECER ** *** **** 

A matéria não tem a excelsitude necessar1a para ~ua in
clusão na Constituição Federal, devendo ficar reservada à 
legislação estadual. 

Pela rejeição. 

ES25962-8 AIRTON SANDOVAL PMDB 
*** ** *** * PARECER ******** * 

A definição do âmbito da contribuição previdenciária e o 
estabelecimento de seus limites é tarefa que cabe à 
legislação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES25963-6 AIRTON SANDOVAL PMDB 
** *** ** ** PARECER *** **** ** 

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

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

Pela rejeição. 

ES25965-2 ANTÔNIO DE JESUS PMDB 
********* 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 pübl i ca), enquanto o alvo da Saüde 
Ocupacional é o Trabalhador". 

Cremos ser equivocada a i nterpretação e a dissociação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e , portanto, na interpretação ao nobre 
Constituinte, alvo do Sistema único 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 de t erminação de como este direito 
poderá ser assegurado, no caso , através do Sistema único de 
Saüde . 

Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vários ministérios . 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto, da OIT e OMS, reunido em Genebra, 
no ano de 1957 , para designar, justamente, o conjunto de 
ações que envolvem a saúde, a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saüde" e ocupacional" não é anglo-saxônica, mas, sim, la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, estabeleceu os seguintes objetivos para a Saúde Ocupa
cional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção: 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico , mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos traba
lhadores pelas condições do seu trabalho; 

3 - proteger os trabalhadores, em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde; 

4 - colocar e manter o trabalhador em uma função que 
convenha às suas apt idões 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 determ inada patologia . A engenharia de Segu
rança do Trabalho, conquanto nobre e respeitável pela sua 
ação no contexto da Saúde Ocupacional , € apenas uma disci
plina auxiliar , dentre tantas outras, como a enfermagem do 
Traba lho , 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 -
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A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vig i lânc i a epidemiológica integrem 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 re j eição da emenda . 

ES25966-1 ANTONIO DE JESUS PMDB 
********* PARECER ********* 

O texto do princípio firmado no Inciso XVIII, objetiva 
proporcionar aos trabalhadores um ambiente de t rabalho cada 
vez mais isento de riscos à sua integridade ps i cofísica. 

O progresso t ecno lóg i co es t á à exigir das empresas me
lhores condições de saúde, higiene e segurança do trabalho 
aos seus colaboradores. 

A função social das empresas não ~e limita apenas are
muneração do trabalho executado , mas, princ i palmente em pro
piciar ao trabalhador condições de perfeita salubridade. 

Os novos tempos exigem como imper ativo de . justiça soci
al, mudanças concret as em prol do engrandecimento do homem. 
Daí a importância em se manter o dispositivo no texto consti
tucional. 

ES25967-9 ANTONIO DE JESUS PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justificar a 
retirada do termo "saúde " do inciso XVII do artigo 7o . do Su
bstitutivo. 

Consideramos , contudo, que o dispositivo, oObjeto da 
emenda , em seu t odo, encontr a-se conti do no inc i so XVIII. Por 
essa razão, optamos pela supressão comp l eta do item em ques
tão . 

Pela aprovação . 

ES25968-7 JOSÉ DUTRA PMDB 
******** * PARECER ** **** *** 

Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o . do artigo . 
2i2 , que estabelece para a prestação de se rv i ços a consumidor 
final 50% do ICMS ao mun i cípio produtor. 

Entendemos ser procedente a supressão ante as razões 
constantes da j ustificação. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES25969-S JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pe l o nobre Constituinte, nos levou a concluir que a altera
ção proposta contribu i para o aperfeiçoamento do Projeto,tor 
nando-o mais completo, preciso e consistente. 

Assim, somos pela aprovação da Emenda nos termos do 
substitutivo. 

ES25970-9 JOSÉ DUTRA 
*** ****** PARECER *******~* 

Pela aprovação em parte, nos termos do Substitutivo. 
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES25971-7 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a al t e r ar a redação de disposição normativa 
do Substitutivo, objet i vando o seu aprimoramento . 

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

ES25972-S JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Apenas por não estar menc ionada a palavra "poder", na 
d i sposição emendada , não se anula o fato de que o Legislativo 

é um dos três poderes, como tal considerado em todo o Subs
tituti vo . 
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Observe-se que o Capítulo I , referente ao Leg i slativo, 
subordina-se ao Tí tulo V - Da Organização dos Poderes . 

Pe l a rej e ição. 

ES25973- 3 JOSÉ DUTRA 
********* PARECE R ********* 

A Emenda ref ere-se às atribu i ções do Presidente 
blica , delineadas no art. 115, que compõe a Seção II 
lo V do Subs t itutivo . Manifestamo-nos contrariamente 
rações alvissaradas pelo ilustre constituinte , tendo 
que nas discussões finais sobre a matéria firmamos 
diferente , que mantemos no novo Substitutivo . 

ES25974- 1 JOSÉ DUTRA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

da Repú
do Títu
às alte
em vista 
posição 

PMDB 

Apenas por não estar mencionada a palavra ·~oder", na 
disposição emendada, não se anula o fato de que o Legislativo 

é um dos três poderes, como tal considerado em todo o Subs
titutivo. 

Observe-se que o Capí t ulo I, referente ao Legislativo, 
subordina-se ao Tí tulo V - Da Organ i zação dos Poderes. 

Pela rejeição . 

ES25975-0 JOSÉ DUTRA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Optamos pela manutenção do texto originalmente consig
nado . 

Pela rejeição . 
-------------------------------------------------------------------------------

ES25976-8 JOSÉ DUTRA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda visa a alterar a redação de disposição normativa 
do Substitut i vo , objetivando o seu aprimoramento. 

Contudo , deve ser rejeitada por não corresponder ao en
tend i mento predominante na Comissão de Sistematização. 

ES25977-6 JOSÉ DUTRA 
********* PARECER ********* 

A Emenda refere-se às atribuições do Pres i dente 
blica , delineadas no art . 115 , que compõe a Seção II 
lo V do Substitutivo . Manifestamo-nos contrariamente 
rações alvissaradas pelo ilustre constituinte, tendo 
que nas discussões finais sobre a matér i a firmamos 
diferente , que mantemos no novo Substitutivo. 

ES25978-4 JOSÉ DUTRA 
******* ** PARECER ********* 

PMDB 

da Repú
do Títu
às alte
em vista 
posição 

PMDB 

Com o devido apreço à opinião do Autor , pensamos que a 
redação contida no texto do Substitut ivo é a que melhor tra
du z o sentido e o alcance da regra normativa que se pretende 
adotar. 

Pela rejeição. 

ES25979-2 JOSÉ DUTRA PMDB 
***** **** PARECER ** ******* 

A Emenda visa a alterar a redação de disposição nor
mativa do Substitutivo, objetivando o seu aprimoramento . 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES25980-6 JOSÉ DUTRA 
********* PARECER ********* 

Realmente a substituição preter i da pelo nobre 
te tem fundamento , pois a rem i ssão correta trará 
menta ao Substitutivo do Projeto . 

Assim, somos pela aprovação da emenda . 

ES25981-4 JOSÉ DUTRA 
********* PARECER ** ** ***** 

PMDB 

Constituin
aperfeiçoa-

PMDB 

A emenda não se ajusta ao entend i mento predominante na 
Comissão de Sistematização . 
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ES25982-2 JOSÉ DUTRA 
********* PARECER ********* 
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Estabelece a Emenda que o aumento do número de Ministros 
será feito por lei complementar , observada, rigorosamente, a 
sua necessidade . 

Como o quantitativo , no projeto, foi estabelecido, no 
mínimo, em 33 membros, parece-nos despicienda a proposição. 

Pela rejeição. 

ES25983-1 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A questão está resolvida no disposto na letra "a" do núme
ro I do art. 139 . 

Pela re,ieicão. 

ES25984-9 JOSÉ DUTRA PMDB 
*** *** *** PARECER ******* ** 

As sugestões de nova redação para o caput e do artigo 
não foram acatadas por não se coadunarem com o caráter de 

princípio geral expresso pela redação original. 
Pela rejeição. 

ES25985- 7 JOSÉ DUTRA PMDB 
****** *** PARECER ***** **** 

O Constituinte José Dutra, autor desta Emenda. propõe que 
a expressão "os Ministros de Estado" constante do inciso III 
do artigo 130 seja substituída por "os Membros do Conselho de 
Ministros ". Como o Pr i mei ro-Ministro é também Membro do Con
selho de Ministros, desaconselhamos o acolhimento da Emenda. 
Pela rejeição. 

ES25986-5 JOSÉ DUTRA 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 confere 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, 
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 ãs custas do desconforto da popula
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 ã custa de outros estados e ~ue 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 



------- --------------- ----- -- - -- -

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES25986-5 JOSÉ DUTRA 

PÁG : 0733 
16/10/87 
15:52:30 

PMDB 

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 ev it ará o efeito 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 dispoti vo 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 proautor 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 discrim i 
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 s em t e rra; 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 desigualdades 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
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 repetindo a 
imunidade e, pois, recusando acolhida à pretensão desta 
emenda . 

ES25987-3 LUCIA BRAGA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modifi::ação do parágrafo 3o . do artigo 
236, apresentando aspectos inovadores de cunho nitidamente 
social . 

Com alterações de redação e supressão de particularida-
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des, somos pela aprovação parcial, nos termos do Subst i tuti
vo. 

ES25988-1 LUCIA BRAGA PFL 
*** ****** PARECER *** ** **** 

A li cença de treze meses corridos por motivo de gravidez 
e parto tornaria, absolutamente, inacessível o mercado de 
trabalho para a mulher. A medida, portanto, longe de benefi
ciá-la, seria fator discriminatório e prejudicial . O projeto, 
sobre o assunto, assegura a garantia do emprego e do salário 
à gestante, deixando que a lei ordinária regule o período de 
licença. 

Pela rejeição. 

ES25989-0 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conf li ta 
com a or i entação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES25990-3 JOSÉ DUTRA PMDB 
***** **** PARECER ******* ** 

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

Pela rejeição . 

ES25991-1 JOSÉ DUTRA PMDB 
***** ** ** PARECER ********* 

A Emenda oferecida pelo Constituinte José Dutra visa a 
adequar a r emissão aos dispositivos corretos. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES25992- 0 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ** *** **** 

A emenda inclusa pretende aperfeiçoar a redação do 1o. 
do art. 209 do Projeto de Constituição, o qual faculta aos 
Estados e ao Distrito Federal instituírem um imposto adicio
nal sobre renda e proventos, até o limite de 5% do valor de
vido à União por pessoas físicas e jurídicas domiciliadas nos 
respectivos territórios. 

Salvo melhor juízo, o texto proposto é suficiente e con
ciso. 

Nova versão do Projeto limita as incidências aos lucros, 
ganhos e rendimentos de capital. 

ES25993-8 JOSÉ DUTRA PMDB 
******* ** PARECER *** **** ** 

Preferimos dar outra redação ao dispositivo referido pe
lo Autor . Quanto ao Parágrafo único , retiramos as expressões 
"transferir e variar" . . · 

Pela rejeição. 

ES25994-6 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

O caráter especial das empresas plurinacionais justifica 
que sua atuação seja disciplinada a nível de legislação ordi
nária. 

Pela rejeição. 

ES25995-4 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Pol í 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. 
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ES25996-2 AGASSIZ ALMEIDA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

Apresenta o autor nova redação ao 1o.do art . 291, pela qual 
associa a liberdade dos meios de comunicação aos princípios 
de fidelidade aos fatos e respeito à reputação dos cidadãos. 
A necessidade de agregar concisão ao texto constitucional 
obriga este relator a propor a rejeição da presente emenda. 

ES25997-1 LEOPOLDO PERES 
********* PARECER ********* 

Impertinente e improcedente. 

PMDB 

A redação sugerida repete o texto do substitutivo e pro
põe acréscimo (art. 104, IV) que não se coaduna com as fun
ções institucionais descritas para o Ministério Público . 

Pela rejeição. 

ES25998-9 LEOPOLDO PERES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES25999-7 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* 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 . 

ES26000-6 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o., emendas 
que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 1o., e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distrito Federal, só podemos , por absoluta coerência, ser 
pela rejeição desta emenda . 

ES26001-4 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

Reportando-nos ao parecer oferecido à Emenda no . 
Es29864-0 e outros de iqual sentido, consideramos ser impres
cindível coibir, também, a despedida imotivada do empregado , 
como forma de limitar o arbítrio do empregador . 

ES26002-2 MYRIAN PORTELLA PDS 
** ******* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

E$26003-1 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

Emenda adotando a ação corregedora sobre o setor público. 
A disposição já consta implicitamente do parágrafo único 

do art. 55 do Substitutivo e no 47 do art . 6o. 
Pela rejeição. 

ES26004-9 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que os Territórios Federais 
são entes administrativos e não possuem autonomia política. 
Enquanto subsist i rem sob essa forma jurídica , devem integrar 
a União. 

ES26005-7 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

Os conceitos estabelecidos no art. 226 do Substitutivo 
não são supérfluos.O emprego da frase "em caráter permanente, 
exclusivo e incondicional", para qualificar o controle deci
sório e de capital, visa impedir que empresas estrangeiras 
possam arguir, no Poder Judiciário , circunstâncias que permi
tam a classificação das mesmas como empresas nacionais . 
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ES26005-7 MYRIAN PORTELLA 

Pe l a rejeição . . 

ES26006-5 MYRIAN PORTELLA 
********* PARECER ********* 

PDS 

PDS 

PÁG : 0736 
16/10/87 
15 :52 :30 

A nobre constituinte pretente alterar o art. 16 , acres
centando ao mesmo as expressões: "se rvidores püblicos cívis". 
Acontece que o citado preceito tem por objeto ressalvar di
reitos dos militares,dos polic i ais militares e dos bombeiros, 
até então privados do seu mais lídimo direito o de op inar pe
lo voto nos destinos do País. No tocante aos servidores pü
blicos civis nunca tais direitos estiveram ameaçados não ha
vendo portanto, qualquer razão para inc l ui-los. 

ES26007-3 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

Desde a Carta de 1934, exceto o período ao Estado Novo, 
o Município é considerado como parte integrante do pacto fe
derado e uma das originalidades das Constituições Brasileiras 
de 1934, 1946 e 1967 é a divisão tripartida da competência 
nacional, que reserva parte desta competência ao município. 

Somos, portanto, pela aprovação da Emenda, nos termos do 
Substitutivo do Relator. 

ES26008-1 MYRIAN PORTELLA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PDS 

A Emenda propõe mecanismo para avaliação de imóveis desapro
priados, limitando o va lor máximo ao valor cadastral médio do 
imóvel e restringindo o dispositivo a imóveis urbanos vazios 
e construções antigas. . 
As desapropriações_de imóveis urbanos submeter-se-ão basica
mente à função social da propriedade, estabelecida em projeto 
específico e em planos urbanísticos locais, na forma do Subs
titutivo. 
Os critérios para avaliação de imóveis constituem matéria in
fraconstitucional. 

ES26009-0 MYRIAN PORTELLA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PDS 

A Emenda propõe a criação de capítulo específico para a Ques
tão Urbana e Transporte, sem, entretanto, apresentar justifi
cação pl aus í v e 1 . 
Tratando-se de preferênc i a formal, prevalecem os termos do 
presente Substitutivo. 

ES26010-3 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

Emenda retirada pelo autor . 

ES26011-1 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 
A Emenda propõe a inauguração de um estranho direito de posse 
em favor do poder püb lico municipal, "para implantação de 
projetos produtivos comunitários•, incidindo sobre terrenos 
ociosos em áreas que identifica como "periferia das cidades• 
ou "zonas de transição urbana•. 
A garantia_da função social da propriedade, colimada pela E
menda, ser á alcançada de forma ampla e eficaz, através de 
dispositivos específicos, na forma do Substitutivo. 
Com referência aos projetos produtivos comunitários, trata-se 
de matéria infraconstitucional . 

ES26012-0 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

O conceito de empresa brasileira de capital estrangeiro 
é importante no sentido de colocar ta is empresas sob o arca
bouço das normas jurídicas brasileiras, principalmente no ca-
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ES26012-0 MYRIAN PORTELLA 

so de conflito com d i re i to comercial estrangeiro. 
Pe l a rejeição . 

ES26013-8 MYRIAN PORTELLA 
********* PARECER ********* 

PDS 

PDS 

PÁG: 0737 
16/10/ 87 
15 :52:30 

Trata-se de matéria i mportante e fundamental à d i scussão 
da Política Urbana do Pa ís, porém, por se tratar de disposi

t i vo passível de lei ordinária não deve constar do texto cons 
titucional . 

Pela rejeição da emenda . 

ES26014- 6 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do parágrafo 3o . do artigo 
236 , supr i mindo, apenas, o vocábulo "sucessivamente". 

Pela rejeição. 

ES26015-4 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda modif i ca o 2o. do Art. 237 . 
Entretanto, já que a matéria constante nesse parágrafo 

do Art. 237 do Projeto se encontra regulada nas disposições 
gera i s sobre os bens públicos, recomenda-se a supressão i nte
gral do parágrafo em questão . 

Pela rejeição . 

ES26016-2 MYRIAN PORTELLA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PDS 

A Emenda sugere a redação de dispositivo específico que esta
beleça a OBRIGATORIEDADE de participação comunitária na ela
boração e IMPLEMENTAÇÃO de planos urbanísticos locais. 
Trata-se, evidentemente, de um DIREITO da comunidade, garan
tjdo em diversos dispositivos, na forma do presente SUBSTITU
TIVO, principa l mente nas partes que tratam dos direitos indi
viduais, direitos sociais e d i reitos das comunidades urbanas 
locais . 

ES26017-1 MYRIAN PORTELLA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PDS 

A Emenda oferece restrições à propriedade imobiiária urbana, 
em termos de limitação de área, arguindo combate à especula
ção imobiliária . 
Os fins colimados pela Emenda serão atingidos de forma ampla 
e eficaz, através dos d i spositivos referentes à função social 
da propriedade, na forma do Substitutivo. 

ES26018-9 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do caput do Art. 237 , re
duzindo o prazo de ocupação de cinco anos para três anos e 
considerando que o período prescrito no Projeto poderá invia
bil izar o usucapião urbano, argumento que.não consideramos 
digno de acatamento. 

Pela rejeição . 

ES26019-7 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

A idéia pr econizada pela emenda colide com a opinião da 
maioria dos membros da Comissão , pelo menos até agora, daí 
que nosso parecer é pela rejeição da emenda. 

ES26020-1 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação. 
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ES26021-9 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial , nos termos do substitutivo do Re
lator . 

ES26022-7 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade , tendo em vista que o capítulo VI, 
título IV, que trata das regiões de desenvolvimento foi ex
cluído do Substitutivo, exceto o art . 51 , cuja matér i a passou 
a compor o art . 238. 

ES26023-5 MYRIAN PORTELLA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26024-3 FRANCISCO CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte acrescenta o item IV , no 
3o. do art. 220: "O orçamento de recursos para a manuten

ção da Polícia Civil, saúde e educação do Di strito Feder al. 
Compartilharemos da preocupação manifestada pelo em i nente 

Autor da emenda, pela importância do assunto . Contudo enten
demos que a matéria deve continuar na esfera do Distrito Fe
deral, quando da elaboração do seu orçamento. 

Pela rejeição . 

ES26025-1 FRANCISCO CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria versada na Emenda em questão, dada sua natureza 
tipicamente regulamentar, poderá ser tratada mais apropriada
mente no processo legislativo ord i nário. 

Pela rejeição. 

ES26026-0 FRANCISCO CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a pluralidade do atendimento 
O mérito da emenda está comtemplado quando é 

a livre iniciativa na assistência à saúde. 
Pela aprovação parcial . 

ES26027-8 FRANCISCO CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

médico . 
assegurada 

PMDB 

Visa a acrescentar ao Art. 300, 
mercialização de crianças . 

1., a p~o i bição de co-

Pela rejeição. 

ES26028-6 FRANCISCO CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda propõe aposentadoria aos 55 anos para 
o trabalhador rural . 

Não vemos em que o autor se fundamenta, vez que , no cam
po, a média de vida é mais elevada do que a das cidades. 

Pela rejeição . 

ES26029- 4 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que a contribuição sindical, quando fi
xada pela assembléia gera l da entidade sindical, atinja so
mente os associados . 

O fato de ser facultativa a fixação e alcançar unicamen
te os associados, torna a contribuição sindical demasiado 
precária, comprometendo os recursos do sindicato para o cus
te io de suas atividades. 

É de ser mantida a redação do Substitutivo , que torna 
imperativa a fixação da contribuição e devida por todos os 
integrantes da categoria . 

Pela rejeição. 
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ES26030-8 GASTONE RIGHI 
********* PARECER ********* 

PTB 
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A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de prof~ndas 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 exp loração 
do homem pelo homem . 

No entanto, as peculi aridades da realidade bras ilei 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 efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim , entendemos que a nova Const it uição não deva proi
bi-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
prece ito 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 matéri a po
derá ser normatizada com mais propriedade, em seus mais va
riados aspectos. 

ES26031-6 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda suprimir o parágrafo 10 do artigo 13, 
que trata da inelegibilidade por parentesco. 

O pleito deve ficar livre da influência que os governan
tes sempre exerceram para eleger seus familiares. 

Pela rejeição. 

ES26032-4 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

As condições de ine legibilidade propostas na emenda a
penas procuram aperfeiçoar o texto do parágrafo 4o. do artigo 
13. 

ES26033-2 

Somos pela redação dada pelo Substitutivo. 
Pela aprovação, nos termos do Substitut ivo. 

GASTONE RIGHI 
********* PARECER ********* 

PTB 

O resguardo dos direitos inerentes a qualquer profissão 
lícita já está assegurado no Capítulo I do Título II do Pro
jeto, pois que se trata de garantia individual fundamental . 
Assim, desnecessário se torna reforçar o princípio que,aliás, 

também é um desdobramento da própria garantia do di r e ito ad
quirido. 

Pela rejeição. 

ES26034-1 GASTONE RIGHI PTB 
********* 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 . 

ES26035-9 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe acréscimo à parte final do parágrafo 17 
do artigo 6o. do Subst1tutivo prevendo a responsab ilidade ci
vil dos causadores de entraves ao rápido andamento dos pro
cesso judiciais. 

As idéias contidas no disposi ti vo parecem desnecessári-
as. 

Aconselhável seria sua supressão. 
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ES26035-9 GASTONE RIGHI 

Pela rejeição. 

ES26036-7 GASTONE RIGHI 
********* PARECER ********* 

PTB 

PTB 

PÁG : 0740 
16/10/87 
15:52:30 

A emenda pretende excluir do parágrafo 5o. do art. 6o. 
do Substitut i vo o seguinte : 

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

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

ES26037-5 GASTONE RIGHI PTB 
** ******* PARECER ********* 

O conteúdo da presente Emenda melhor se coaduna com os 
preceitos da legislação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES26038- 3 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26039-1 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES26040-5 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A Eme~da, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26041 - 3 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26042-1 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26043-0 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26044-8 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26045-6 GASTONE RIGHI PTB 
********* 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 
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Municípios , contrariando tradição do nosso Direito Constitu
cional . 

ES26046- 4 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

O Legi s lativo tem entend i do ser mer amente exemplificativa 
a enumeração dos conhec i mentos exigidos para o exercício do 
cargo de Ministro , tanto que até contadores já foram selecio
nados para o i mportante mister . 

Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não f i gurar no 
dispositivo em questão . Apenas preferimos seguir a praxe, no 
particular, do Di reito Constitucional brasileiro . 

Pela rejeição. 

ES26047- 2 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a eliminar do dispositivo constituciona a 
obrigatoriedade de observânc ia da classe de origem para o 
acesso de membros dos Tribuna i s de Alçada aos Tribunais de 
Justiça . 

Em que pese a opinião do douto Constituinte , opinamos pela 
rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante com a posição 
adotada pela Comissão de Sistemat ização. 

Assim, pela rejeição . 

ES26048-1 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ** ******* 

Sendo a contabilidade um técnica a serviço da auditoria , 
não há razão para alteração do texto, no parcicular, do Subs
titutivo . 

Pela rejeição. 

ES26049-9 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB 
********* PARECER ********* 

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo 
propósito, é irrelevante para os objetivos a que se propõe o 
controle externo a realização de fiscalização meramente con
táb i l . 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 . 

ES26050-2 GASTONE RIGHI PTB 
***** **** PARECER ****** ** * 

O acréscimo da expressão "vedado limite de idade inferi
or a 55 anos• contribuirá de maneira para que o texto do item 
I, do artigo 63, do Substitutivo, se aperfeiçoe e como justi
fica o nobre Autor da Emenda , acaba com uma discriminação aos 
ma i s i dosos . 

Assim, somos pelo seu acolhimento. 

ES26051-1 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ** ******* 

Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a maté
r i a, objeto da presente emenda , conflita com a sistemática 
gera l adotada para a elaboração do Substitutivo. 

Assim , somos pela rejeição da emenda. 

ES26052-9 CARDOSO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Ass i m, somos pela rejeição da emenda. 

ES26053-7 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda postula a inclusão no capítulo dos Direitos Po
l í ticos de um artigo e de um parágrafo, proibindo a prorroga
ção de mandatos eletivos . Da t a vênia do i lustre Autor cons i-
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deramos que seus propósi t os já estão, amplamente, atend i dos 
nos preceitos que fixam o tempo dos diversos tipos de manda
tos, sem cogitar de prorrogação. 

ES26054-5 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

A matéria constante da presente emenda é típica da legis
lação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES26055-3 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ******** * 

A emenda propõe o acréscimo, ao ar t . 6o. do Substituti
vo , após a palavra "v ida ", de expressão alusiva ao momento da 
concepção. 

Não concordamos com tal proposta , já que , a par de con
flitante com o conteúdo do subst1tut i vo, é matér i a de iegis
lação ord i nária. 

Pela rejeição . 

ES26056-1 GASTONE RIGHI 
********* PARECER ** ******* 

Improcedente. 

ES26057- 0 

Pret ende-se exclu ir o advérbio "privativamente ". 
Não convencem as razões aduzidas . 
Pela rejeição. 

GASTONE RIGHI 
********* PARECER ********* 

PTB 

PMDB 

Pe l a rejeição, de acordo com entendimento predomi nante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES26058-8 GASTONE RIGHI PMDB 
********* PARECER ********* 

Segundo seu Autor, a Emenda reti ra do projeto a expressão 
"por outros tribunais" (art . 148, III). Com isso, o controle 
de const it ucionalidade a ser exercido pelo Supremo Tr i bunal 
Federal , na via do recurso extraordinário, alcança também as 
decisões de juízes singulares e de colegiados de primeiro 
grau, impedindo a violação do texto constitucional . 

Dita Emenda é originária do Conse l ho Federal da OAB . 
Pela aprovação. 

ES26059-6 GASTONE RIGHI PMDB 
********* PARECER ********* 

Busca a Emenda supr i mir alínea "m" do item i do artigo 
148 do Substitutivo, que defere ao STF a competência para in
terpretar lei ou ato normativo federal . 

Reje it o a proposição, que não obteve o benep lácito dos 
membros da Comissão. 

ES26060-0 GASTONE RIGHI PTB 
********* PARECER ********* 

· Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela 
rejeição da Emenda , por entendê-la conflitante com o entendi
mento da Comissão de Sistematização. 

ES26061-8 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Constituição explícita a posse sobre terras apenas da 
Un ião e dos Estados Federados. As i lhas marítimas pertencem 
a Un ião e as fluv i ais , aos Estados. Estes por sua vez, podem 
estabelecer nas suas Constituições normas relati vas ao domí
ni o sobre as ilhas fl uv iai s. 

Somos, pois , pela rejeição da emenda. 

ES26062-6 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

O excessivo detalhamento do texto constitucional pode 
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PMDB 

tornar-se rude cerceamento de autonomia e da inic iativa dos 
Municípios. De outra parte, não é necessário especif icar cada 
um dos itens que compete o Município realizar, principalmente 
por sabermos que o Brasi l conta com mais de 4.000 Municípios 
com necessidades e graus de desenvolvi mento diferenci ados . 

Assim sendo, nos parece mais conveniente que os pró
prios Municípios, através de Lei Orgânica, estabeleçam livre
mente suas prioridades. 

Somos, pois , pela rejeição da Emenda. 

ES26063-4 AIRTON SANDOVAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos da justificação da Emenda. 
Pela aprovação. 

ES26064-2 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 13 do art. 6o. 
do Substitutivo do Relator. 

ES26065-1 

A proposta é procedente e oportuna . 
Pela aprovação . 

JORGE UEQUED 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A Emenda proposta está sendo incorporada pelo Substitu
tivo, ainda que em articulação distinta do que a sugerida. 

Pela aprovação . 

ES26066-9 JORGE UEQUED PMDB c 

********* PARECER ********* 
Consoante já assina l amos em parecer a Emenda com o mesmo 

propósito, é irrelevante para os objetivos a que se propõe o 
controle externo a realização de fiscalização meramente con
tábil. Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão 
da administração pública sob os aspectos finance iro, orçamen
tário e patrimonial, como prevê o Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES26067-7 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda suprimir, no ítem II do art . 195, a expres
são "em razão . . . ou postos a sua disposição", posterior á pa
lavra taxas. 

A referida expressão, com que se conceituam as taxas, 
traz os elementos essenciais á caracterização do tributo, os 
quais já se acham há longo tempo reconhecidos e sedimentados 
na doutrina e na jurisprudência. 

Assim, entendemos conveniente a sua inclusão no texto 
constitucional, tanto pelo seu valor didático como meio de 
assegurar a plena aplicação do tributo. 

Pela rejeição. 

ES26068-5 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda suprimir, no item III do art. 195, a 
expressão "pela valor ização .. . a despesa realizada", subse
quente a contribuição de melhoria. 

Pelo exame da Emenda, concluímos que ela contribui em 
parte para o aperfeiçoamento do dispositivo e, em consequên
cia , para a aplicação do tributo, razão por que nos manifes
tamos pela sua aprovação parcial. 

E$26069-3 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a presente Emenda a supressão do art.196 do Subs
titutivo, que trata da competência atribuída aos Municí -
pios pa ra instituir, como tributo , contribuição de custeio 
de obras ou serviços resultantes do uso do solo urbano . 

Trata-se de contribuição destinada a ressarcir os Mu
nicípios por obras e serviços realizados em decorrência de 
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atos de terceiros que necessariamente implicam aumento de 
equipamento urbano em área determinada. 

Em face de sua natureza, finalidade e características, 
observa- se que tal contribuição não se confunde nem com a 
taxa nem com a contribuição de melhoria , não podendo, por -
tanto, nenhum desses tributos ser aplicados à situação 
descrita no referido artigo 196. 

Por outro lado, vale notar que esse dispositivo consi -
dera a mencionada contribuição como tributo, submetendo-a , 
assim, a todos os princípios e garantias relativos aos im -
postos. taxas e contribuição de melhoria. 

Pela rejeição. 

ES26070-7 JORGE UEQUED PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Pretende a Emenda duas alterações no 1o. do artigo 
199 : suprimir a expressão "não poderá ter natureza cumulat i
va", por ser própria de norma infraconstitucional, e substi
tuir os termos "imposto idêntico" por "imposto com fato gera
dor idêntico", para dar maior precisão ao dispositivo. 

Quanto à primeira alteração, há evidente equívoco, uma 
vez que a exigência da característica de não-cumulatividade 
já é tradicional em nosso Direito Constitucional, em relação 
ao IPI e ao ICM. Além disso, cabe acentuar que é de grande 
significação, para a justiça social, evitar-se a existência 
de impostos em cascata, razão principal da inserção dessa ex
pressão no dispositivo. 

Com relação à segunda alteração, reconhecemos que ela 
tornaria o dispositivo mais preciso. Todavia, estamos . optando 
pe l a el iminação da competência residua~ dos Estados- o que 
torna prejudicada a Emenda nesta parte. 

Pela rejeição . 

ES26071-5 JORGE UEQUED PMDB 
***** ** ** PARECER ******* ** 

A Emenda pretende dar maior extensão à regra do Artigo 
214, de modo que os Estados participem da arrecadação dos 
impostos criados pela União com base no artigo 199, quer já 
exista imposto estadual idêntico, quer não. 

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

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

De certo modo, ficou assegurado o objetivo visado pela 
Emenda. 

Pela aprovação parcial . 

ES26072-3 JORGE UEQUED PMDB 
*** ****** PARECER ******** * 

O enunciado do princípio da legalidade tributária seguiu 
a redação tradicional no nosso direito . 

Pela Rejeição. 

ES26073-1 JORGE UEQUED PMDB 
***** ** ** PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão da expressõao "especialmente 
sobre" constante do item III do art. 197, bem como das 
alíneas "a" e "b" desse mesmo item , que trata de assuntos e 
institutos tributários a serem estabelecidas 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. 

preucupou-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, manisfestando-nos, 
por conseguinte, pela rejeição da Emenda. 
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ES26074-0 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Esta Emenda objetiva a supressão do lo . do art. 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) que permite 
ao Executivo alterar as alíquotas dos i mpostos das alíneas I , 
II,IV e v deste artigo. 

A proposta da Emenda , não se coaduna com o sistema tribu
tário at ualmente adotados pelos Constituintes. 
Pela rejeição. 

ES26075-8 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

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

É de se observar que a expressão que se pretende supr imi r 
v i sa aperfeiçoar a redação do art. 201, delimitando a compe
tência da União no que se refere à criação das contribuições 
indicadas no supracitado dispos i tivo. 

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

Quanto à explicitação dos princ~p~os da legalidade e 
anterioridade , consideramo- la necessar1a, para que a insti
tuíção das contribuições se dê sob o mesmo controle exigido 
para os tributos. 
. Por outro lado, considerando-se a natureza e as caracte

rísticas próprias das contribuições, que as distinguem dos 
tributos indicados no art . 195 , entendemos que não cabe es
tender-lhes as hipóteses indicadas nos demais itens do art . 
202. 

Pela rejeição . 

ES26076- 6 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

O exercício da política de comércio exterior, através do 
controle exercido pelos impostos de importação e de 
exportação, e o disciplinamento do consumo interno , por meio 
do controle exercido pela incidência do imposto sobre 
produtos industrializados , assim como do mercado financeiro, 
pelo imposto sobre operações financeiras, são atividades que 
o Governo Federal só pode realizar com eficiência , se forman
tida a sua faculdade de proceder a alterações nas alíquotas 
dos referidos impostos. A alteração proposta na Emenda, 
portanto, comprometeria o desenvolvimento eficaz das 
referidas atividades . 

Pela rejeição 

ES26077-4 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende estender aos agentes econom1cos e ao 
indivíduo, o dever e responsabilidade pela saúde. A emenda é 
aceita, parcialmente, quando prescreve a saúde como direito 
de todos e dever e responsabilidade do Estado . 

Somos , pois, pela aprovação parcial. 

ES26078-2 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A nosso ver , o texto constitucional deve assegurar ao 
trabalhador salár io mínimo que satisfaça suas necess i dades 
básicas e as de sua família. 

No que se refere à enumeração das necessidades, é sabido 
que o que se entende por básico varia com o tempo. Há consen
so , é certo, no que se refere à alimen t ação e moradia, por 
exemplo . O grau de necessidade de outros aspectos da vida in
dividual para uma existência digna é objeto de debate . A ten
dência previsíve l, contudo, é o progressivo crescimento do 
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número de necessidades consideradas básicas a par do desen
volvimento sócio-econômico do país. 

Nesse caso, a inclusão da enumeração proposta, por mais 
exaustiva que pareça, deixará, a futura Constituição , em de
fazagem permanente em relação à rea lidade sujeitando-a a 
constantes e desnecessári as alterações. 

ES26079-1 ÁTILA LIRA PF L 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26080-4 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por ser desnecessár io o acréscimo da pro
positura, tendo em vista que o substituti vo adotou o regime 
parlamentarista. 

ES26081-2 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pleiteia-se, através da adoção da presente Emenda, a in
clusão da fixação de preços dentre os casos de interferência 
do Poder Público no funcionamento das instituições particula
res de ensino. 

A medida, não obstante o elevado alcance social , fer e o 
principio da livre iniciativa. 

Pela rejeição . 

ES26082- 1 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a substituição do parágrafo 3o. do arti-
go 236. Entretanto , além de supr imir partes importantes a 
serem consideradas, enfoca matéria específica de l eg islação 
complementar e ordinária. 

Pela rejeição. 

ES26083-9 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, a instituição da Zona 
Franca de Parnaíba e Luís Correia, no Estado do Piauí , com 
características de área de livre comérc i o de exportação e im
portação de produção industrial de exportação, e de incenti
vos fiscais, por prazo determinado. 

A experiência vitoriosa da criação da Zona Franca de Ma
naus, por certo , terá insp irado a Emenda. A nosso ver , entre
tanto, seria prudente que a providênc ia não deveria depender 
de lei, como aconteceu com a Zona Franca de Manaus, instituí
da pelo Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, após 
demorados estudos de viabilidade. 

Pela rejeição. 

ES26084-7 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda trata da vinculação de recursos orçamentários 
para a manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive es
tabelecendo subvinculação para o ensino obrigatório e a veda
ção da cobrança de taxas ou contribuições nas escolas públi
cas. 

Aprovada parcia lmente nos termos do Substitutivo. 

ES26085-5 ÁTILA LIRA PFL 
********* PARECER ********* 

D conteúdo da Emenda, em sua essência, Ja f oi acolhido 
pelo substitutivo. A proposta contém d ispositivos , cujos des
dobramentos jurídicos, segundo a praxe do Direito no Brasil , 
melhor se coadunam com a legislação ord inária e complementar. 
Pela aprovação parcial. 
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Propõe-se, através da Emenda anexa, a supressão do pará
grafo único do Art. 281, o qual permite a liberação de verbas 
públicas às escolas oarticulares cuja criação tenha resultade 
de lei a atendam aos requisitos mencionados no Subst i tutivo, 
a saber: 

a) finalidade não lucrativa; 
b) reaplicação dos excedentes financeiros em educação; 
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção, a enti

dade congênere . 
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar 

evasão de recursos, causando dano irrparável à educação 
bras i leira. 

Pela aprovação . 

ES26087-1 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada propõe alteração redaciona l do Art. 
302 e 1o. e 2o. e, ainda, a supressão do Art. 303 e , do 
Art. 304 e 305. 
Considerando que objetivo dos dispositivos constitucionais 
que compõem o Capítulo VIII - Título IX - é dar efetiva ga
rantia de proteção aos direitos indígenas, optamos pela manu
tenção da redação original constante do Anteprojeto da Co
missão de Sistematização. Somos pela rejeição da Emenda . 

ES26088-0 JOSÉ GERALDO PMDB 
**** ***** PARECER ******* ** 

Concordamos com a supressão do parágrafo 2o . pois os Es
tados e Municípios têm a mesma responsabilidade que a União 
na preservação do patrimônio ecológico do País. Além disso, o 
restante do art. 233 também foi suprimido por julgar-se que 
a matéria não é de natureza verdadeiramente constitucional, e 
sim mais própria à esfera da legislação ordinária. 

Pela aprovação parc ial . 

ES26089-8 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ** ******* 

A redação que a emenda propõe para o art. 302 e seus 
dois parágrafos não pode ser acolhida pelas seguintes razões: 

a) a redação do "caput" nada inova, sendo, em nosso en
tendimento, mais escorrei ta a redação original; 

b) a participação do Ministério Público nos atos que en
volvam interesses das comunidades indígenas é ind i spensável. 
A redação oferecida para o 1o. retira essa participação; 

c) a redação oferecida para o parágrafo 2o., ret ira a o
brigatoriedade de autorização das populações indígenas envol
vidas e do Congresso Nacional para a exploração das r i quezas 
minerais porventura existentes em terras indígenas. 

Sem tal exigência, qualquer grupo privado, nacional ou 
estrangeiro, poderia explorar essas riquezas, acabando de vez 
com a tranquilidade tão necessária à vida do índio. 

ES26090- 1 

Por tais razões, a emenda não foi acolhida. 
Pela rejeição. 

NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Visa a alterar a redação do caput do art 21 do Substi -
tutivo do Relator , mas não julgamos mais adequada a formula
ção proposta. 

Pe l a rejeição. 

ES26091-0 NILSON GI~SON PMDB 
***** **** PARECER **** ***** 

Por conter elementos que se ajustam à orientação da Co-
missão de Sistematização, aprovamos a emenda, na forma do 
Substitutivo. 

ES26092-8 PRISCO VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES26093-6 PRISCO VIANA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

A Emenda, proposta pelo i lustre Constituinte, conflita 
com a or i entação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26094-4 NILSON GIBSO N PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe alteração no 41 do art i go 6o .. A redação pro
posta ape rfeiçoa o Projeto , devendo ser acolhida . 

ES26095- 2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Cuida a proposta de alterar a redação do parágr afo 40 do 
artigo 6o . o direito à informação e o conhecimento do fim a 
que esta se destina é assegurado ao indivíduo naquilo que a 
ele diga respeito. Trata-se de preceito novo, que requer 
cu i dado extremo na redação , para que não sejam distorcidos os 
objetivos que o insp i ram. 

Pela rejeição . 

ES26096-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O tratamento especial 
t it ui medida de inteira 
liberdade, arriscaram suas 

Pela rejeição . 

conferido aos ex-combatentes cons
justiça para com aqueles que, pela 
vias no último conflito mundial . 

ES26097-9 GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada não se coaduna com o objetivo de dar 
aos princípios constituciona i s o grau de abrangência e de gen 
eralidade que julgamos necessário man t er . 

Pela rejeição. 

ES26098- 7 GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

A fórmula adotada pelo Substitutivo melhor disciplina a 
matér i a concernente ao abuso econômico. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES26099-5 · GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer aditar na incidência do ICMS "as 
operações de saída de mercador i as de cada unidade produtora, 
industrial ou comercial, para qualquer outra , ainda que per
tencentes a uma mesma pessoa física ou jurídica e situadas em 
um mesmo imóvel "(art. 209, 8o., I) . 

Justifica que visa a atender relevante interesse da mai
oria dos Estados, externado por Secretários de Fazenda na 
reunião de 18/08/ 87 em Brasília . 

· Dizéndo-se que o ICM é devido pela circulação, a propos
ta tem sua razão de ser , a fim de conferir tratamento econô
mico igual aos fenômenos. 

Nova versão do Projeto mod i fica a redação do dispositivo 
invocado mas não acolhe a pretensão . 

ES26100-2 GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda incluir dispositivo no Capítulo do Sistema 
Tributário Nacional, pelo qual se estabelece a instituição de 
tratamento diferenciado para as microempresas, especialmente 
em relação as suas obrigações tributárias . 

Com base em numerosas emendas apresentadas ao Projeto de 
Const it uição , incluímos , no Capítulo I do Título VIII , dispo
sitivo que estabelece tratamento jurídico diferenciado para 
as pequenas empresas e as de pequeno porte , em relação as 
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suas obrigações administrativas , tributárias, previdenciá-
rias e creditícias. 

Not a-se, portanto , que os objetivos da presente Emenda 
guardam consonânc i a com o dispositivo acima referido, razão 
pela qual nos man i festamos pela sua aprovação, nos termos do 
Substitut i vo . 

ES26101-1 GASTONE RIGHI 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opin i ão do dou t o constituinte, 
pela rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante 
sição adotada pela Comissão de Sistematização. 

ES26102-9 ANNIBAL BARC ELLOS 
********* PARECER ********* 

PTB 

opinamos 
com a po-

PFL 

pela rejeição, por ser desnecessária o acréscimo da pro
positura, considerando que os territórios são entes adminis
trat i vos cabendo a lei federal dispor sobre a sua organização 
Administrativa e Judiciária. 

ES26103-7 ANNIBAL BARCELLOS PFL 
********* PARECER ******* ** 

Pela aprovação parcia l , isto é, pelo acolhimento quanto à 
sugestão para o parágrafo 5o. e pela rejeição no que se refe
re à proposta de redação para o artigo 28, vez que os terri
tórios são entes administrativos e integram a Un i ão. 

ES26104-5 ANNIBAL BARCELLOS PFL 
******* ** PARECER *** ** **** 

Pela rejeição , considerando que os Territórios Federais 
são entes administrativos e não possuem autonomia política . 
Enquanto subsistirem sob essa forma jurídica, devem integrar 
a União . 

ES26105-3 ANNIBAL BARCELLOS PFL 
********* PARECER ********* 

Tendo proposto à aceitação, para o art. 2o. , emendas 
que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 1o. , e de outras 
que incluem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distr i to Federal, só podemos, por absoluta coerência, ser 
pela rejeição desta emenda. 

ES26106-1 ANNIBAL BARCELLOS PFL 
***** **** PARECER *** *** *** 

A constituição explícita a posse sobre terras apenas da 
União e dos Estados Federados . As ilhas marítimas pertencema 
União e as fluviais, aos Estados . Os Territórios são entes 
administrat i vos , integram a União e não têm autonomia políti
ca ; não podem , pois, assumirem o papel da propositura do au
tor da Emenda. 

Somos , po i s , pela re j e i ção da Emenda. 

ES26107-0 ANNIBAL BARCELLOS PFL 
********* PARECER *** *** *** 

A Emenda pretende , em síntese, inserir os Territórios 
no mesmo nível que os Estados e o Distrito Federal, para 
efeito de participação na repartição das receitas 
tributárias, pelo que haveria de ser alterada a redação do 
art . 213 e de outros semelhantes , onde coubesse . 

O Relat or , à vista dos argumentos expendidos , convenceu
se da justeza e da necessidade de se preservar essa tradicio
nal equipa r ação no Fundo de Participação dos Estados, do Dis
tr i to Federal e dos Territórios. 

Pela aprovação parcial. 

ES26108- 8 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

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

Em vista disso e da crise financeira por que passamos , 
nada j ust ifi ca a concessão de benef í c io de forma precoce . 

Pe la reje i ção. 

ES26109-6 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A redação adotada pelo subst i tu t ivo atende 
me lhor à d i sc i plina da matéria . 

ES 26110- 0 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Cons t ituinte , confli t a 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES26111-8 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER *** *** *** 
· Gestão democrática da entidade de Seguridade Social, 

através da participação de representantes da União, das em
presas e dos segurados na direção da entidade . 

A nosso ver a matéria está prejudicada, vez que o proje
to prevê gestão administrativa democrática e descentralizada 
para a previdênc i a social. 

Pela prejudicialidade . 

ES26112-ô JOSÉ ELIAS MOREIRA PTB 
**:****** PARECER ****** *** 

O controle de capital votante não assegura , a priori, o 
controle do processo decisório. Nesse aspecto , o Substitut i vo 
do Relator é mais adequado. 

Pela rejeição . 

ES26113-4 . ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o Subst i tut i vo do Rela t or 
já assegura o direito à aposentadoria aos servidores que , à 
data da promulgação do texto constitucional t i verem preenchi
do as condições exigidas pela Constituição anterior . Quanto 
à revisão de aposentadoria já consumadas, não cabe prev i são 
constitucional a respeito . 

ES26114-2 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A matéria está adequadamente discip l i
nada no Substitutivo do Relator. 

ES26 115-1 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

Em que pese a opinião do douto Const i tuinte, manifesto
me contrário à aprovação da Emenda, por considerá-la confli
tante com o entendimento predominante na Comissão de Sistema
tização. 

Assim , pela rejeição. 

ES26116-9 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
*** ****** PARECER ***** *** * 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrár io, 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. 

ES26117-7 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER *** ** **** 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutiv~ . Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescind í vel ao projeto . 
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O objetivo da proposição já encontra suficientemente a
tendido pelo Substitutivo. 

Concluímos pela prejudicialidade da Emenda .. 

ES26119-3 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
** **** *** PARECER ********* 

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

ES26120-7 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26121-5 ANTONIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

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

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES26122-3 ROBERTO BRANT PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Const i tuinte com a presente Emenda 
ressalvar ·da redação constante do item IV do Art. 222, rela
tiva à vinculação da receita de i mpostos, a quota de contri 
buição incidente sobre a exportação de café. 

Em sua justificação o próprio autor mostra que essa con
tribuição não é imposto, apesar de algumas interpretações 
nesse sentido . Entendemos que no espírito do Sistema Tributá
rio do atual Projeto não ma i s ficarão dúvidas a esse respei
to. Assim somos pela rejeição da presente emenda . 

Pela rejeição. 

ES26123-1 RUY BACELAR PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Assim , salvo melhor juízo, a matér i a é conflitante e somos 
pela sua rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES26124-0 RUY BACELAR PMDB 
********* PARECER ********* 

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, inviabilizaria a adoção dos referidos 
princ í pios, além de promover ônus excessivos à seguridade, 
principalmente por não considerar , para o cálculo dos benefí
cios, o tempo de trabalho e de contribuição do seegurado. 

Pela rejeição. 

ES26125-8 JAMIL HADDAD PSB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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Com o devido apreço à opinião do Autor , pensamos que a 
r edação contida no texto do Substitutivo é a que melhor tra
du z o sentido e o alcance da regra normativa que se pretende 
adota r . 

Pela rejeição. 

ES26127-4 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável a preocupação do ilustre Autor, a re
dação do Substitutivo , no particular, não deixa margem a dú
vida , porquanto só pode ser federal a admin i stração referida 
no texto. 

Pela rejeição . 

ES26128- 2 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

Data vênia do eminente Autor, o texto do Sustitutivo , no 
particular, está mais adequadamente redigido, não abarcando 
os Estados e Mun i cípios , como deu a entender o ilustre cons
tituinte na justficação da Proposição. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES26129-1 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

Data vênia do ilustre Autor, o termo "inclusive" pressu
põe que outros órgãos , setores ou entidades poderão provocar 
inspeções e auditorias por parte do Tribunal de Contas. 

Pela rejeição. 

ES26130-4 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

Data vênia do eminente Autor, pensamos que o assunto es
tá mais adequadamente d i sc i plinado no texto do Substitutivo. 

Pela rejeição . 

ES26131-2 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

Data vênia do ilustre Autor, pensamos que o texto do Su
bstitutivo, no particular, está mais adequadamente discipli
nado, daí porque nosso parecer é pela rejeição da Emenda. 

ES26132-1 JOFRAN FREJAT PFL 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contrar i a 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 . 

ES26133-9 FRANCISCO DIÓGENES PDS 
********* PARECER ********* 

Prefere-se a inimputabil i dade penal até os dezoito anos, 
nos termos da presente emenda, ficando porém os menores su
jeitos às normas da legis l ação especial . Pela aprovação. 

ES26134-7 FRANCISCO DIÓGENES 
********* PARECER *** ** **** 

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

Pela aprovação parcial. 

ES26135-5 FRANCISCO DIÓGENES 
********* PARECER ********* 

PDS 

já foi 

PDS 

Visa a dar nova redação ao par. 2. do art. 300, incluindo 
exigência de acolhimento do menor apenas em ambiente familiar 
e substitui a expressão "menor irregular" por "menor em situ
ação de vulnerabilidade". 

Pela rejeição . 
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Sob outra redação , o texto do substutivo est i pula a pro
t eção especial da criança e do adolecente contra as for mas de 
negligência, discriminação , exploração, violência, crueldade 
e opressão. Pela aprovação . 

ES26137-1 FRANCISCO DIÚGENES PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substi t ut i vo. Pe
lo contrário , a filosof i a e diretr i zes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restr i ção ao que se 
afigura como impresc i nd ível ao projet o . 

Pela rejeição. 

ES26138- 0 FRANC ISCO DIÚGENES PDS 
********* PA RECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407- 9 . 

ES26 139-8 FRANC ISCO DIÚGENES PDS 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da Emenda estão contempl ados no Substitu-
tivo, embora a redação , como está pr opost a. não seja in-
cluída . 

Pela aprovação parc i al . 

ES26140-1 ÉZIO FERREI RA PFL 
********* PARECER ********* 

As jaz idas, minas e demais recursos minerais , bem como os 
potenciais de energ i a hidráulica e, assim, todos os recursos 
naturais existentes no território brasileiro, integram neces
sariamente o patrimônio do povo. Entretanto, o aproveitamento 
dos bens minerais. para a própria integridade do patrimônio 
do povo brasileiro , deve ser feita através de concessão do 
poder púb l ico, no caso a União, port ador a de per sona li dade 
jurídica. 

Pela rejeição . 

ES26141 - 0 ÉZIO FERRE I RA PF L 
****** *** PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do 1o. do Art . 302. A su
gestão do nobre Const i tu i nte não foi acolhida por entendermos 
ser de fundamental importância man t er no Substitutivo . o 
princípio que dispõe sobr e a obrigatoriedade da par t ic i pação 
de orgão f ederal própr io e do Minis t é r io Público em a t os que 
envolvam i nt eresses das comunidades i ndí genas, sign ifi cando a 
garantia da defesa dos direitos daque las populações. 

Pela rejeição. 

ES26142-8 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda oferece redação alternati va à do parágrafo 2o . 
do artigo 302 , dispondo ser da competência exclus iva do 
Congresso Nacional exami nar os atos de concessão e 
de aut or i zação de lavr a em terras indí genas e assegurando 
a destinação de parte dos resultados da lavra para benefíc io 
dos í ndios e do meio- ambiente . 

Optamos, porém, pe la redação con t emplada no text o do 
Segundo Substitutivo, por ser a que, a nosso ver , da maneira 
mais adequada garante os interesses nac ionais e assegura os 
dire i tos dos í ndios. 

Pela rejeição . 

ES26143-6 NI LSON GI BSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O Constituinte Nilson Gibson propõe nova redação ao 
art . 6o. parágraf o 32 . 

O re l ator tem opin i ão coincidente sobre a mat éria, pe
lo que considera essa emenda· parcialmente aprovada. 

ES26144-4 NILSON GI BSON PMDB 
********* PARECER ********* 
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A proteção que se pretende fixar no texto constitucional 
diz respeito ao sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficass e telefônicas , alvos maiores de infrações a 
esse direito. 

Votamos pela rejeição . 

ES26145-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Lido com atenção o período correspondente, no subst i tu
tivo. e lido com atenção e benevolência o proposto pelo nobre 
autor da emenda, resta-nos a impressão de que a forma do 
substitutivo ainda é a melhor . Pela rejeição. 

ES26146- 1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação adotada pelo Substitutivo para o parágrafo que 
a emenda pretende suprimir foi resultado da opinião dominan 
te na Comissão . Por isso vot amos pela rejeição. 

ES26147-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A inserção teria sentido se se pretendesse criar uma 
"nação" trabalhista, o que não é o caso, pois continua o sis
tema capitalista, uma definição do qual é a de que muitos ga
nham pelo trabalho, e alguns pelo capital. Ou seja alguns ga
nham a vida com o suor do rosto de muitos . Pela rejeição. 

ES26148-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer da emenda ES 25741-2 . 

ES26149-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Entendemos que a redação oferecida pelo Substitutivo ao 
dispositivo que se quer emendar é satisfatória e· atende à 
justa preocupação do ilustre Constituinte. 

Pela rejeição. 

ES26150- 9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 21 do artigo 
6o. do Substitutivo, que veda a aceitação, nos processos, de 
provas obtidas por meios ilícitos. 

Pela aprovação. 

ES26151-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 19 do artigo 
6o. do Substitutivo, que assegura às pessoas presas e respei
to à sua dignidade e integridade física e moral. 

ES26152-5 

A duplicidade apontada não subsiste no novo texto. 
Pela rejeição . 

NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que os serviços tributáveis pelo 
Estado. junto com a circulação de mercadorias, sejam somente 
aqueles diretamente relacionados à industrialização ou comer
c i alização de mercadorias. realizadas por produtores , indus
triais e comerciantes. Os demais serviços continuariam tribu
táveis pelos Municípios . Justifica o autor que evitar-se-iam 
operações mistas, tributadas s i multâneamente pelos Estados e 
Municípios. 

A Comissão de Sistematização está transferindo aos Esta
dos só a tributação sobre serviços de transporte extramunici
pal e de comunicação, presentemente da União. 

ES26153-3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ***** n*** 

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

Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas 
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receitas tributárias que o projeto dividiu de forma adequada 
entre os três níveis de governo. 

Pela rejeição. 

ES26154-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a subst i tuição da expressão "cabendo ação penal " 
por "promovendo ação penal" , no parágrafo 25 do artigo 6o .. O 
texto que se quer alterar espanca, por si só, as preocupações 
do Autor. Salvo especi f icação pelo legislador ordinário, a a
ção penal poderá ser de i niciativa tanto do particular quanto 
do Es tado . Trata-se, pois, de proteção bem mais ampla do que 
aquela contemplada pelo ilustre Autor. 

Pela rejeição . 

ES26155-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a supressão do parágrafo 26 do artigo 6o. . Tal 
supressão é totalmente desaconselhável. Cuida o parágrafo do 
direito dos necessitados à assistência judiciária gratuita , 
prestada pelo Estado . A Carta de Direitos não pode excluir 
essa proteção. 

Pela rejeição . 

ES26156-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão da parte inicial do parágra
fo 24 do artigo 6o . do Substitutivo . 

ES26157-6 

A proposta de supressão é incabível. 
Pela rejeição. 

NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Propõe alteração no parágrafo 31 do artigo 6o .. A reda
ção do Projeto assegura o contraditório e a ampla defesa. A 
proposta do Autor é acolhida, pois , com outra redação , no Pro 
jeto . 

Pela aprovação parcial. 

ES26158-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa à supressão do art.25 do Substitutivo do Relator. 
Não julgamos aconselhável a proposta . 

Pela rejeição. 

ES26159-2 NILSON GIBSON · PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda suprimir o parágrafo 13 do artigo 13 . 
O citado disposit i vo disciplina o estatuto no parágrafo 

12, n?o havendo razão para a supressão pretendida pe l o autor . 
Pela rejeição. 

ES26160-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria constante da presente emenda é típica da legis
lação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES26161-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES26162-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Propugnao nobre Constituinte a dilatar de 6 para 12 
meses, o prazo fixado no parágrafo 7o., do Art 13 , para que 
o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e os Prefeitos possam se candidatar a cargos 
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PMDB 

eletivos. Reconhecendo , embora, os méritos da proposta, acha
mos bastante, razoável o prazo de 6 meses para desincompati
bilização. 

ES26163-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A redação final do Substitutivo revela-se mais aj~stada 
ao texto constitucional . 

Pela rejeição. 

ES26164-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 15 do artigo 
6o. do Substitutivo. 

O dispositivo em apreço revela-se indispensável e opor
tuno, não devendo ser suprimido . 

Pela rejeição . 

ES26165-7 LUCIA BRAGA 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da emenda, em sua essência, 
incorporado ao substituti vo . 

Pela aprovação parcial. 

ES26166-5 LUCIA BRAGA 
********* PARECER *** ** **** 

PFL 

já foi 

PFL 

O conteúdo da Emenda, em sua essencia, já foi incorpora
do ao substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES26167-3 LUCIA BRAGA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende acrescentar parágrafo ao art. 6o. do 
Substitutivo, estabelecendo expressamente a igualdade de di
reitos entre o homem e a mulher, ressalvadas determi nadas 
condições . 

No lo. do mesmo art. 6o. já está prevista a igualdade 
de todos perante a lei. Por isso, não podemos concordar com a 
proposta . 

Pela rejeição. 

ES26168-1 LUCIA BRAGA PFL 
********* PARECER ********* 

Consideramos que o nome do capítulo já diz tratarem-se 
de soc i a i s os direitos garantidos ao trabalhador no artigo 
7o. Por outro lado o termo trabalhador engloba a todos que 
trabalham sejam homens ou mulheres, no campo ou na cidade, o 
que faz desnecessária a especificação proposta. 

Pela rejeição. 

ES26169-0 LUCIA BRAGA PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
estabelecer vinculação mínima de recursos tributários para 
programas de desenvolvimento comunitário junto a populações 
de baixa renda, por 15 anos. Entendemos que qualquer vincula
ção permanente, ou por longo prazo , poderá dificultar a admi
nistração pública no seu planejamento e, o que é pior, condi
cioná-la a um percentual que o d inami smo da evolução social, 
política e econômica poderá indicar com i nsuficiente. 

Pela rejeição. 

ES26170-3 LUCIA BRAGA PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda considera estáveis os servidores da 
União, dos Estados e dos Municípios, da administração direta 
ou indireta , que à data da promulgação desta Constitu ição 
contem, pelo menos , dois anos de serviço público. 
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A proposta não corresponde à orientação adotada pelo Re
lator. 

Pela rejeição. 

ES26171-1 LUCIA BRAGA PFL 
********* PARECER ********* 

Não é possível se estender aos trabalhadores domesticas 
certos direitos somente exequíveis na relação empregatícia de 
natureza empresarial. 

Pela rejeição. 

ES26172-0 LUCIA BRAGA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela própria sistemáti ca adotada para a elaboração do 
substitutivo, não podemos acatar a sugestão oferecida na 
emenda . 

Pela rejeição. 

ES26173-8 LUCIA BRAGA PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição. 

ES26174-6 LUCIA BRAGA PFL 
********* 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. 

ES26175-4 LUCIA BRAGA 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES26176-2 LUCIA BRAGA 
********* PARECER ********* 

PFL 

já foi 

PFL 

A emenda a nosso ver, acha-se plenamente atendida pelo 
Substitutivo, vez que este, através do princípio da uniformi
dade e equivalência dos benefícios e serviços para os segura
do~ urbanos e rurais, procura garantir, exatamente, o objeti
vado pelo autor da emenda. 

----r--------------------------------------------------------------------------
ES26177-1 LUCIA BRAGA PFL 
********* 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. 

ES26178-9 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDC 

As funções institucionais do Ministério Público já vêm, 
exaustivamente, descritas nos arts. 179 e 180. 

Aumentá-las parece um exagero. Ademais, a matéria pro
posta encontra melhor tratamento na legislação adjetiva pe
nal. 

Pela rejeição. 
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PDC 

PDC 
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Com o objetivo de democratizar o seguro soc ial inc l usi
ve promovendo a melhor dis t ribuu i ção de seus recursos, o pro
jeto consagra os princípios da seletividade e distributiv i da
de das prestações previdênciárias . A emenda, que intenta es
tabelecer correspondência absoluta entre o salário do traba
lhador e os benefícos, i nviabilizaria a adoção dos refer i dos 
princípios, além de promover ônus excessivos à seguridade , 
principalmente por não cons i derar , para o cálculo dos benefí
cios, o tempo de trabalho e de contribuição do seegurado . 

Pela rejeição . 

ES26180-1 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PDC 

As atividades das polícias civ i l e jud i ciária não se 
confundem. 

O inciso proposto traduz indébita in t romissão do Minis
tério Público , o que acarretaria irreparáveis e inevitáveis 
danos à função de distribuição de justiça. 

ES26181-9 ROBERTO BALESTRA PDC 
********* PARECER ********* 

Inprocedente , nos termos do Substitutivo do Relator . 

ES26182-7 ROBERTO BALESTRA PDC 
******** * PARECER ********* 

O autor .da emenda propõe aposentadoria aos 55 anos para 
o trabalhador rural. 

Não vemos em que o autor se fundamenta, vez que, no cam
po, a média de vida é mais elevada do que a das cidades. 

Pela rejeição . 

ES26183-5 ROBERTO BALESTRA PDC 
******* ** PARECER ****** *** 

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

Pe l a rejeição. 

ES26184-3 ROBERTO BALESTRA PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistemat i zação. 

Pela rejeição. 

ES26185-1 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PDC 

A redação sugerida não aperfeiçoa a forma nem altera subs
tancialmente o conteúdo do disposit i vo emendado. 

Pela reje i ção . 

ES26186- 0 ROBERTO BALESTRA 
*** *** ** * PARECER ** ******* 

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

ES26187-8 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDC 

PDC 

Os excepcionais já contam com a proteção de leis especi-
ais. 

Ademais, a leg i slação ordinária poderá erigir o Ministé
rio Público em especial protetor dos deficien t es , se isso se 
mostrar necessário e conveniente. 

Pela rejeição . 
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Não se vislumbra a necessidade ou conveniência do acrés
cimo sugerido. 

Ademais, pormenores desse jaez melhor caberão na legis
lação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES26189-4 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDC 

A redação sugerida não aclara nem aperfeiçoa quer · a for
ma quer o fundo do dispositivo emendado. 

Ademais, pormenores melhor se enquadram na legislação 
infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES26190-8 ROBERTO BALESTRA PDC 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26191-6 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDC 

As funções institucionais do Ministério Público vêem 
descritas, até exaustivamente , no art. 180, do substitutivo 
apresentado pelo relator. 

Não se vislumbra , destarte, a necessidade ou a ccnveni
ência do acréscimo sugerido pelo nobre constituinte . 

Pela rejeição. 

ES26192-4 ROBERTO BALESTRA PDC 
********* 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 pro i bição 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 efe i tos nocivos dessa práti
ca . Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bi-la, mas também não pode se omitir e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente , no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

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

ES26193-2 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDC 

A emenda repete a idéia e a forma do dispositivo invocado. 
O acréscimo sugerido afigura-se desnecessário . 
Pela rejeição. 

ES26194-1 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PDC 

As funções institucionais do Ministério Públ i co vêm des
critas no art. 180 do substitutivo, de maneira exaustiva. 

Destarte , não se vislumbra a necessidade ou a conveniên
cia do ac r éscimo sugerido. 
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Pela rejeição. 

ES26195-9 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Prejud i cial. 

PDC 

PDC 
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O conteúdo do texto sugerido já consta do substitutivo 
do relator. 

ES26196-7 

Assim, está prejudicada a emenda. 
Pela prejudicialidade . 

ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Procedente. 
A expressão sugerida é ma i s técnica. 
Pela aprovação. 

ES26197-5 SIGMARINGA SEIXAS 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PDC 

PMDB 

Não é inconstituc i onal a residencia para determinados 
servidor es. 

Pela rejeição . 

ES26198-3 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

Desde que se decidiu estabelecer prerrogativa de foro 
para os membros do Mi nistério Públ i co , não podem ficar esque
cidos os que atuam na primeira instância. 

Pela rejeição. 

ES26199-1 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Embora impressione na sua justificat i va, a Emenda não 
consagra o entendimento predominante na Comissão. 

Pela rejeição. 

ES26200-9 SIGMARINGA SEIXAS 
**** ***** PARECER ********* 

Procedente. 
O pleito é justo. 

PMDB 

Os membros do Ministério Público fazem jus a uma ressal
va de seus direitos adqu i ridos. 

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

Pela aprovação. 

ES26201-7 SIGMARINGA SEIXAS .PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES26202-5 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Em que pesem os elevados propósitos do ilustre Autor, a 
nova redação proposta altera substancialmente o preceito, eis 
que, em vez de restringir o acesso à prática de certos atos 
conjuntamente às par tes, seus advogados e ao Ministéri Públ i 
co , permite, na verdade, que tais atos sejam praticados na 
presença apenas do Ministério Público, cerceando, assim, o 
dire i to das partes de tomarem conhecimento de todos os atos 
processuais. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES26203-3 SIGMARINGA S~IXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistemat ização adotou orientação que não 
pode conviver com os princípios segu i dos pela emenda. 
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Pela rejeição. 

ES26204-1 SIGMARINGA SEIXAS 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 
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PMDB 

PMDB 

A redação sugerida não aclara nem aper f eiçoa o texto do 
Substitutivo . 

As razões aduz idas na justificação não convencem. 
Pela rejeição . 

ES26205-0 SIGMARINGA SEIXAS 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Improcedente , nos termos do Substitutivo do Relator. 
Pe l a rejeição . 

ES26206-8 SIGMARINGA SEIXAS 
********* PARECER ********* 

Procedente . 

PMDB 

Houve um lapso na remissão ao artigo invocado. 
Evidentemente, merece acolhida a correção pleiteada. 
Pela aprovação . 

ES26207-6 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda, de certa forma , aprimora o texto do dispositi
vo, eis que torna mais claros o seu conteúdo e o seu alcance . 

Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 

ES26208-4 ROBERTO BRANT PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A emenda cuida da destinação das Forças Armadas, constante 
do art . 192 do substitutivo . 

Opinamos pela nova redação que oferecemos , que nos parece 
mais adequada, ao nivelar os Três Poderes da República , nas 
hipóteses que lhe concernem. 

Pela rejeição . 

ES26209-2 ROBERTO BRANT PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

O art. 112 estabelece regras sobre a posse do presidente 
da República perante o Congresso Nacional . A Emenda objetiva 
introduzir alteração que consideramos desnecessária em razão 
da matéria . 

Pela rejeição. 

ES26210-6 ROBERTO BRANT PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

A emenda visa a dar nova redação ao art . 183 , que cuida do 
Estado de Sítio. 

Opinamos pela manutenção do texto inserido no Substitu
tivo, o qual regula mais apropriadamente a complexa decreta
ção do Estado de Sítio. 

Pela rejeição . 

ES26211-4 ROBERTO BRANT 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. 

ES26212-2 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
******* ** PARECER ********* 

A superação dos preconceitos de raça e cor são obje
tivos fundamentais do Estado , e estão também consagrados no 
princípio da igualdade de todos perante a lei . Serão, assim, 
consequentes a construção de uma grande Nação na igualdade 
sem distinção de sexo , e a fundamentação das relações inter
nacionais do Brasil inclusive no repúdio ao racismo. Pelare
jeição. 
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PDT 
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A emenda pretende nova redação para o 1o. do art. 6o. 
do Substitutivo. 

Desnecessária, a nosso ver, a alteração proposta, já que, 
estamos certos, a redação do Substitutivo atende plenamente à 
finalidade a que se dest i na. 

Pela rejeição. 

ES26214-9 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda altera a redação do parágrafo 19 do artigo 6o., 
que confere direitos ao preso. 

Dentre esses direitos, assegura à presidiária condições 
para amamentar os seus filhos. 

A Emenda merece acolhimento, com as devidas adaptações 
redacionais. 

Pela aprovação. 

ES26215-7 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
********* PARECER ********* 

Consideramos com base nas ponderações dos ilustres Consti
tuintes não caber no texto constitucional a definição da du
ração da licença remunerada da gestante . 

Somos da opinião que a Constituição deva garantir apenas o 
direito à licença gestante, por ser fundamental para a repro
dução da sociedade, sem prejuízo do emprego e do salário. 

A definição do período de duração da licença deve, a nosso 
ver, ser objeto de legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES26216-5 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
********* PARECER ********* 

Pretende o ~obre constituinte estender à mãe adot iva a 
licença remunerada devida à gestante. 

A maternidade já está contemplada no texto constitucio-
nal. 

Julgamos que a situação da "mãe adotiva" carece de cir
cunstância que torna indispensável a licença gestante após o 
parto: o aleitamento . 

Ante o exposto , não se justifica a licença nesses casos. 

ES26217-3 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
********* PARECER ********* 

Não é possível se estender aos trabalhadores domesticas 
certos direitos somente exequíveis na relação empregatícia de 
natureza empresarial. 

Pela rejeição . 

ES26218-1 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
********* PARECER ********* 

Consideradas as diretrizes estabelecidas sobre a matéria 
pelo Substitutivo , conc lu ímos pela rejeição da Emenda. 

ES26219-0 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
********* PARECER ********* 

Sugere a Emenda seja alterada a redação do art . 196, pa
·ra nele estabelecer que a contribuição alcance também os ca
sos de utilização de recursos ambientais de domínio ou sob 
jurisdição dos Municípios. 

Em que pese 3S razões invocadas para a Emenda, conside
ramos inadequado e inconveniente a inserção de novo fato ge
rador no art. 196, porquanto a utilização de recursos ambien
tais envolve aspectos e elementos diversos dos da contri
buição prevista no referido dispositivo. 

Pela rejeição. 

ES26220-3 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
********* PARECER ********* 
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Trata-se de emenda aditiva de um parágrafo ao Ar t. 261, 
buscando privilegiar a assistência integral e grat ui ta á saú
de da mulher nas diferentes fases de sua vida. 

A justificação par te do ponto que a mulher tem sido 
atendida pelos serviços de saúde apenas na fase gravídica de 
sua vida. 

Como o direito à saúde é de todos e o acesso universal e 
iqua litár io aos serviços de saúde está garantido no texto do 
subst itut i vo, o relator não consider a adequado destacar um 
grupo da população em det rimento de outros também importan
tes, como as crianças, por exemplo. 

Pe l a rejeição. 

ES26221-1 MOEMA SÃO THIAGO 
********* PARECER ********* 

A Emenda nada acrescenta ao art. 250. 
Somos pela sua rejeição. 

PDT 

-------------~-----------------------------------------------------------------
ES26222-0 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
********* PARECER ********* 

A ~ubstitu i ção proposta exclu i aspectos indispensáveis 
quais sejam a caracterização do papel dos setores públ i co e 
privado e a ingerência estrangeira no sistema único de saúde . 
Destarte , apesar de amp l amente meritória a proposição de res
guardar as terapias e métodos alternati vos , a solução exposta 
torna-se inviável. 

Pela reje i ção. 

ES26223-8 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
***** **** PARECER ********* 

A det esa das terapias e métodos alternativos de assis
tência à saúde é louvável e meritória, dada a realidade as
sistencial no País. Entretanto, é prec iso organizar o setor 
num sistema único de saúde , caracter izando-se a par t ic i pação 
dos setores público e privado e a ingerência estrangeira. 
Tais aspectos estariam e~cluídos com a substituição proposta. 

Pela rejeição. 

ES26224- 6 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
********* PARECER ********* 

O sistema de cálcu lo de benefício proposto pelo autor 
da emenda promoveria verdadeira sangria nos cofres da 
Previdência Social , principalmente se se levar em conta que, 
atualmente, há benefícios cujo valor é calculado com base na 
média dos últimos 48 meses de contribu ição. 

Pela rejeição. 

ES26225-4 MOEMA SÃO THIAGO PDT 
********* PARECER ********* 

Adotamos, no Subst it utivo, as sugestões relativas aos 
prazos necessários à d issolução da sociedade conjugal e à não 
limitação do número de d i vórcios . 

Pela aprovação na forma do Substitutivo . 

ES26226-2 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Não obstante os elevados propósitos do autor da emenda, 
no sentido de dar tratamento constitucional a determ i nados 
aspectos referentes à dívida externa, o entendimento havido 
no âmb i to da Comissão de Sistematização é de que a esse nível 
de detalhamento a matéria deva ser objeto de legislação com
plementar e ordinária . 

Pela rejeição . 

ES26227-1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do parágra
fo 9o. do art . 6o . do Projeto de Const it uição. 

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. 
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ES26228-9 SOTERO CUNHA PDC 
********* 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 pe lo autor em sua jus
tificação e nos manifestamos pela aprovação parcial . 

ES26229-7 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista os novos limites estabele
cidos no substitutivo do Relator para aposentadoria do servi
dor público. 

ES26230-1 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, cons i derando que os termos da Emenda pro
posta pelo ilustre Constituinte completou com as diretrizes 
adot adas pelo Relator. 

ES26231-9 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

Um terço para ascenção dos Auditores é número muito eleva
do. 

Pela rejeição. 

ES26232-7 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ** ******* 

· A emenda pretende dar nova redação ao parágrafo único do 
art. 281, a fim de permitir que os recursos públicos sejam 
destinados a bolsas de estudo, portanto, ao custeio do ensino 
pago em instituições privadas. 

A ressalva pretendida no parágrafo único contraria, de 
forma diametralmente oposta, a regra 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 reje i ção. 

ES26233-5 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a garantia do Estado para com a gratui
dade do ensino, em qualquer nível, dos carentes de recursos, 
mesmo quando matriculados em estabelecimentos não-estatais. 

A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucio
nal, contém desdobramentos que melhor se situam no âmbito da 
legislação ordinária e complementar . 

Pela rejeição nos termos do Substitutivo . 

ES26234-3 AUREO MELLO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação . 

ES2E235-1 AUREO MELLO 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES26236-0 AUREO MELLO 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda já está 

PMDB 

já foi 

PMDB 

incorporado 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES26236-0 AUREO MELLO 

PÁG: 0765 
16/1 0/87 
15:52:30 

PMDB 

ao substitutivo, observadas as restrições contidas no Artigo 
281. 

Pela aprovação parcial. 

ES26237-8 MALULY NETO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva a supressão do parágrafo 2o . do artigo 
218 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização 
(Substitutivo do Relator), que autoriza o Banco Centra l a 
"comprar e vender t,tulos 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 arti go 218 . 
Sua supressão implica retirar do Banco Central atribuições 
próprias de autoridade monetária, alterando substanc ial mente 
a proposta acolhida pela maioria dos Constituintes que exami
naram a matéria em fases anteriores da e l aboração do Projeto 
em estudo. 

Pela rejeição. 

ES26238-6 MALULY NETO PFL 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda propõe texto alternativo para a parte 
do projeto relativa à previdência social. 

Alguns dispositivos apresentam texto que adotaremos no 
Substituti vo; outros, versam sobre questões que desaprovamos. 
Assim, somos pela aprovação parcial da proposta. 

ES26239-4 MALULY NETO PFL 
********* PARECER ********* 

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. 

ES26240-8 MALULY NETO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva permitir o depósito das disponibilida
des de caixa da União em instituições financeiras oficiais, 
retirando a exclusividade atribu,da 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 princ,pios 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. 

-----~------------~=~~-~=~=~~~~~-----------------------------------------------
ES26241-6 MALULY NETO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva restringir a vedação contida no artigo 
219 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização 
aos depósitos e aplicações em instituições 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. 

ES26242-4 MALULY NETO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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A Emenda apresentada propõe a supressão do princípio re
ferente às restrições a transferências de poupança de regiões 
pobres para regiões ricas . 

Acreditamos que a manutenção do referido princíp io atende 
ao obj etivo de reduzir as disparidades regionais . Op i namos 
pela rejeição da Emenda. 

ES26244-1 MALULY NETO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada propõe a supressão do princípio re
ferente às restrições a transferências de poupança de regiões 
pobres para regiões ricas. 

Acreditamos que a manutenção do referido princípio atende 
ao objet ivo de reduzir as disparidades regionais. Opinamos 
pela rej e ição da Emenda. 

ES26245- 9 MALULY NETO PFL 
**** *** ** PARECER ***** **** 

Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo 
substitutivo do Relator atende melhor à disciplina da maté-
ria . 

ES26246- 7 MALULY NETO PFL 
********* PARECER **** ** *** 

Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 

ES26247-5 MALULY NETO PFL 
******** * PARECER *** ** **** 

O ilustre Constituinte pretende supr1m1r, do artigo 263 
do substitutivo do Relator, a expressão "e Saüde Ocupacional" 
ar gumentando que "o Sistema Nacional Qnico de Saüde tem como 
alvo o ser humano (a saQde pQblica), enquanto o alvo da SaQde 
Ocupacional é o Trabalhador". 

Cremos ser equivocada a interpretação e a dissoc iação 
desagregadora dos conceitos de pessoa e trabalhador,pois todo 
trabalhador é pessoa e , portanto , na interpretação do nobre 
Constituinte, alvo do Sistema Onico de SaQde. 

Por estar consignado no artigo 7o., ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saüde, Higiene e Segurança do Tra
balho, necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado , no caso , através do Sistema Qnico de 
Saüde. 

Entende o relator que a definição de Sistema Qnico não o 
VINCULA a um determinado ministério, ainda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas, ligados a vários ministérios. 

Quanto ao termo "Saüde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto , da OIT e OMS , reunido em Genebra , 
no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de 
ações que envolvem a saüde , a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saüde " e ocupac ional" não é anglo- sax6nica, mas , sim, la
tina . 

O próprio com i tê da OIT e OMS reunido em Genebra , em 
1957 , estabeleceu os seguintes objetivos para a Saüde Ocupa
cional, que a conceituam e estabelecem o seu âmbito de atua
ção : 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico , mental e social dos trabalhadores em todas as ocupa
ções ; 

2 - preven i r todo o prejuízo causado à 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-
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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. 

ES26248-3 MALULY NETO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende suprimir o dispositivo que inclui no 
rol dos direitos dos trabalhadores a redução dos riscos ine
rentes ao trabalho. Entendemos de absoluta necessidade a per
manência do mesmo no texto constitucional, de modo a assegu
rar saúde, higiene e segurança à classe trabalhadora brasi
leira. 

Pela rejeição. 

ES26249-1 MALULY NETO PFL 
******* ** PARECER ** ******* 

Acatamos as razões aduzidas pelo autor para justificar a 
retirada do termo "saúde" do inciso XVII do artigo 7o . do Su
bstitutivo. 

Consideramos, contudo, que o dispositivo, objeto da 
emenda, em seu todo, encontra-se contido no inciso XVIII. Por 
essa razão, optamos pela supressão completa do item em ques
tão. 

Pela aprovação. 

ES26250-5 MALULY NETO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26251-3 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26252 - 1 OSCAR CORR~A PFL 
** ******* PARECER ******** * 

Visa à supressão do inciso VI do art. 19 e do art. 25 do 
Substitutivo do Relator. Não julgamos conveniente a supressão 
proposta do art . 25, mas somos pela supressão integral do 
art . 19. 

ES26253-0 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor tornar inelegíveis os parentes por 
consanguinidade , até o terceiro grau, dos ocupantes de cargos 
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A Constituição vigente reduziu para o segundo grau e 
o substitutivo mantém esse limite, por que a tendência do di
reito const i tucional moderno é pela redução dos casos de ine
leg i bilidade. 

Pela rejeição. 

ES26254-8 OSCAR CORR!:A PFL 
**** **** * 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 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 ma i s 
quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivi
são territorial do País, tendo em vista o interesse público 
da medida. 

Somos, por tanto , pela aprovação da emenda. 

ES26255-6 OSCAR CORR!:A PFL 
** ******* PARECER ********* 

A redação do Substitutivo acolhe princ1p1o amplamente re
ferendado pela Comissão Temática, e constante do Projeto. 

Pela rejeição. 

ES26256-4 OSCAR CORR!:A PMDB 
** ******* PARECER ******* ** 

A redação do Substitutivo acolhe princ1p1o amplamente re
ferendado pela Com i ssão Temática, e constante do Projeto. 

Pela rejeição. 

ES26257-2 OSCAR CORR!:A PFL 
*** ***** * PARECER ** ** **** * 

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

Pela rejeição. 

ES26258-1 OSCAR CORR!:A 
**** ** ** * PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em 
Substitutivo que considera a 
aos Estados. 

ES26259-9 OSCAR CORR!:A 
********* PARECER ** ** ***** 

PFL 

vista a solução adotada pelo 
matér i a de competência reservado 

PFL 

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

Pela rejeição . 

ES26260-2 OSCAR CORR!:A PFL 
*** ****** PARECER ********* 

Pela aprovação parcia l nos termos do Substitut i vo . 

ES26261-1 LAVOISIER MAIA PDS 
**** **** * 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 . 

ES26262-9 LAVOISIE R MAIA PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor alterar o prazo para impugnação de man 
dato. 
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ES26263-7 MUSSA DEMES PFL 
********* PARECER ********* 
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A emenda quer acrescentar ao substantivo "irredutibilida
de", no inciso III do art. 137 , o objetivo "real". Desneces
sário. 

Pela rejeição . 

ES26264-5 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

Objetiva a presente Emenda dar nova redação ao 3o. do 
Art. 9o., acrescentar no art. 201 a expressão "ou econômicas" 
em seguida á expressão "categorias profissionais" e suprimir 
a expressão "dos trabalhadores" na al,nea c, do item II, do 
Art. 203. 

A proposta referente ao parágrafo 3o . do artigo 9o. deve 
ser aproveitada, para assegurar a aplicação do dispositivo ás 
entidades sind i cais patronais, de autônomos e de profissio
nais liberais. 

Também o acréscimo da expressão "ou econômicas" consis
te em alteração que contribui para o aperfeiçoamento da dis
posição a ela pertinente, porque completa o elenco das cate
gorias sociais em cujo interesse a União pode instituir con
tribuições especiais. 

Todavia, quanto á da expressão "de trabalhadores", enten
demos não deve ser suprimida, porquanto o dispositivo onde se 

.. acha inserida trata de imunidade tributária concedida ás en
tidades sindicais de trabalhadores, o que se justifica em fa
ce da inegável importância social dessas entidades e, ainda, 
das suas próprias condições materiais e econômicas. 

Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES26265-3 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda , ao lado de outras, pretende assentar na 
Constituição a imunidade do ICMS "sobre os atos praticados 
entre as cooperativas e seus associados" ou "nas operações 
entre as cooperativas e seus associados" ou, ainda, "sobre 
as relações entre as cooperativas e seus membros associados". 

Justifica que as relações entre as cooperativas e seus as
sociados são consideradas não comerciais; que o Decreto-lei 
Federal no . 406/68 intrometeu-se na legislação constitucional, 
inovou a matéria, nomeando também como contribuinte as coope
rativas; que, infelizmente, o Supremo Tribunal, na linha do 
capita l ismo tributário, deu guarida a essa inovação e , a par
t i r de 1973, passou a decidir que as cooperativas estão su
jeitas ao ICM como qualquer comerciante; que a única maneira 
de reparar esse erro jur,dico, de efeitos anti-sociais, é in
serindo na nova Carta Magna a não incidência do ICM; que nas 
relações entre as cooperativas e seus cooperados inocorre o 
fato gerador do ICM , não havendo ato de compra e venda, mas 
só ato cooperativo , conforme a Lei no. 5.764/71, desrespeita
da até pelo Judiciário; que o próprio Substitutivo estabelece 
que a lei apoiará e estimulrá o cooperativismo e outras for
mas de associativismo, com incentivos financeiros , fiscais e 
credit,cios (art. 229, 2o.); que é reivindicação antiga e 
persistente , do cooperativismo brasileiro, a contar do 1o. 
Congresso de Cooperativas de Consumo, de 1982, obter do Esta
do o reconhecimento de que não é leg,tima a incidência do 
ICM; que o Decreto- Lei no . 406/ 68 criou nova categoria de 
contribuinte do ICM, ao arrepio da Carta 67/69, que nomeou 
apenas os comerciantes, industriais e produtores; que á vista 
do DL 406/68 as legislações estaduais regulamentaram a co
brança do ICM sobre as relações internas entre as cooperati
vas e seus associados, incluindo as cooperativas de consumo; 
que a Lei no . 5.764/71 em seu art. 79 e único conceitua e 
define o ato cooperativo como não mercantil; que é da maior 
conveniência para nosso Pa,s que se desenvolva o sentimento 
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associativista, de que a cooperativa é instrumento, com o 
acrésc imo de ser escola de democracia comunitária. 

A argumentação traz ida pelas emendas bem demonstra que o 
assunto é controverso. Se uma lei autoriza a tributação 
pelo ICM dos recebimentos de produtos ou dos fornecimentos de 
mercadorias , por cooperativas, o judiciário presta jurisdição 
para cumprimento da lei , salvo se inconstitucional ou revoga
da. Seria necessária outra lei modificando o tratamento tri
butário . 

De qualquer maneira, competindo o ICMS aos Estados, es
tes podem assegurar i munidade em suas Constituições ou conce
der isenção mediante lei comum , no exerc í cio da autonomia fe
derativa . 

Reje i tada. 

ES26266-1 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
r al 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. 

ES26267-0 NYDER BARBOSA PMDB 
*** ****** PARECER *** ***** * 

A Emenda merece aprovação , sob outra forma, no Substi
tutivo . 

Convém ficar expresso que podem também instituir a con
tribuição sindical , a categoria econômica e outras, objeti
vando o custeio das atividades do respectivo sistema confede
rativo. 

Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES26268-8 NYDER BARBOSA PMDB 
***** **** PARECER ** ** ***** 

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

Pela rejeição. 

ES26269-6 NYDER BARBOSA PMDB 
*** *** *** PARECER ********* 

A Emenda visa a permitir à Câmara Federal "apreciar" e 
não, apenas, a receber notícia do programa de governo do Pri
meiro-Ministro . 

A s i tuação de que cuida o dispositivo em tela é diversa 
da disciplinada no artigo 122, em que a Câmara aprecia o pro
grama de um Chefe de Governo , nomeado pelo Presidente da Re
pública , sem participação do órgão representativo da sobera
nia nacional. No dispositivo, objeto da Emenda , é a própria 
Câmara que escólhe o Prime iro-Ministro. 

Pela rejeição . 
---------------.---------------------------------------------------------------

ES26270-0 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER *** *** *** 

A modificação sugerida não merece ser acolhida, por -
que não traduz o pensamento predominante na Comissão de Sis -
temat i zação. 

Pela rejeição. 

ES26271-8 STÉLIO DIAS PFL 
*** ***** * PARECER **** ***** 

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

ES26272-6 STÉLIO DIAS PFL 
***** **** PARECER ***** **** 

A Emenda pretende atribuir aos Auditores - substitutos dos 
Ministros - garantias constitucionais para ma for segurança do 
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desempenho de suas atribuições, porque, efetivamente, mesmo 
quando não substituindo os titulares , têm eles o encargo de 
relatar processos em plenário permanentemente. 

De todo modo, a idéia, conquanto louvável, ainda não en
controu aceitação perante a maioria dos membros da Comissão, 
da í porque o parecer é pela rejeição da proposição. 

ES26273-4 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

A redação que a emenda propõe para o art. 302 e seus 
dois parágrafos não pode ser acolhida pe l as seguintes razões : 

a) a redação do •caput" nada inova, sendo , em nosso en
tendimento, mais escorreita a redação original; 

b) a redação proposta para o parágrafo 10. é a mesma do 
Substitutivo do Relator ; 

c) a redação oferecida para o parágrafo 2o., retira a o
brigatoriedade de autorização das populações indígenas envol
vidas e do Congresso Nacional para a exploração das riquezas 
minerais porventura existentes em terras indígenas . 

Sem tal exigência, qualquer grupo privado , nacional ou 
estrangeiro, poderia exp l orar essas riquezas, acabando de vez 
com a tranquilidade tão necessária à vida do índio . 

ES26274-2 

Por tais razões , a emenda não foi acolhida . 
Pela rejeição . 

CHRISTOVAM CHIARADIA 
********* PARECER ********* 

PFL 

Concordamos com a supressão do parágrafo 2o. pois os Es
tados e Municípios têm a mesma responsabilidade que a Un ião 
na preservação do patrimônio ecológico do País. Além disso, o 
restante do art. 233 também foi suprimido por julgar-se que 
a matéria não é de natureza verdadeiramente consti t uc ional, e 
sim mais própria à esfera da legislação ordinária. 

Pe la aprovação parcial. 

ES26275-1 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 
302, com o objetivo de dispor que a exploração das riquezas 
minerais em terras indígenas somente pode ser efetivada com a 
autorização do órgão competente do Poder Público, ouv ida a 
comunidade interessada, assegurada a destinação de percentual 
do resultado da lavra, na forma do texto original. 

D'ecídimo-nos, todavia, pela redação constante do Segundo 
Substitutivo visto ser a que, á nossa compreensão, ma i s ade -
quadamente preserva os interesses nacionais e os direitos das 
populações indígenas . 

Pela rejeição. 

ES26276-9 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda deseja aditar um ítem III ao 5. do 
art. 209 do Projeto, estabelecendo que o ICMS incidiria uma 
única vez e de forma exclusiva sobre operações relativas a 
energia elétrica, combustíveis e lubrificantes, e minerais do 
País. Justifica que esses impostos únicos são da tradição bra 
sileíra e que devem ser preservados quando a tributação é 
transferida aos Estados. 

A proposta consistiria, na verdade, na transferência dos 
impostos únicos para os Estados, ao invés de integrar os bens 
atualmente submetidos aos impostos únicos, à incidência do 
ICM . 

O Projeto de Constituição . todavia, vem insistindo na tra 
nsferência da tributação para o ICM. 

ES26277-7 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL 
********* PARECER ********* 

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

pretendido pelo seu Autor. 
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ES26278-5 CHRISTOVAM CHIARADIA 
***** *** * PARECER ******* ** 

PFL 

PFL 
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A Emenda sob exame serviu de base para a redação do art . 
231 do Substitutivo . 

Pela aprovação. 

ES26279-3 OSCAR CORR~A PFL 
******* ** PARECER **** ** *** 

Em que pese a justa preocupação do ilustre Autor, o en
tendimento, até agora, da maioria dos membros da Comissão, no 
particular, é pela manutenção do texto do Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES26280-7 OSCAR CORR~A PFL 
** *** **** PARECER ********* 

Tratando-se de controle da execução financeira e orça
mentária , fase posterior à aprovação do orçamento, acredita
mos que a configuração do texto do Substitutivo, no particu
lar , está correta. 

ES26281-5 OSCAR CORR~A PFL 
******** * PARECER ***** *** * 

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

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

ES26282-3 OSCAR CORR~A PFL 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda visa a transferir para o Conselho da República 
competência que, pelo texto do Substitutivo, é do Conselho de 
Defesa Nacional . 

Ocorre, porém, que a competência objeto de transferência 
diz respeito ao exercício da soberania nacional, sendo des
tarte, matéria de competência típica do Conselho de Defesa 
Nacional, razão pela qual a Emenda deve ser rejeitada. 

ES26283-1 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ******** * 

A Emenda deve ser rejeitada porque o dispositivo já enun
cia o conceito de maioria absoluta, sendo, pois, desnecessá
rio , por redundante, o acréscimo sugerido . 

Pela rejeição. 

ES26284-0 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda deve ser rejeitada porque o dispositivo já enun
cia o conceito de maioria absoluta , sendo, pois, desnecessá
rio, por redundante, o acréscimo sugerido . 

Pela rejeição. 

ES26285-8 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ** ******* 

O ilustre Constituinte propõe seja alterado o artigo 125, 
visando a só permitir a escolha do Primeiro-Ministro pela Câ
mara quando o Presidente da República falhar no dever que lhe 
impõe a Constituição . 

A modificação sugerida não merece ser acolhida, porque 
não traduz o pensamento predominante na Comissão de Sistema
tização. 

Pela rejeição. 

ES26286-6 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda dedica-se a definir a competência do Supremo Tri
bunal Federal (Seção II, Capítulo IV do Título V), mostrando
-se, em inúmeros pontos, em perfeita sintonia com o entendi
mento do Relator. 
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Pela aprovação parcial. 

ES26287-4 OSCAR CORR~A 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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Visa a Emenda a reduzir o nümero de Ministros que inte
grarão o "Tribunal Superior Federal •, alterando a forma de 
provimento desses cargos, dentre outros objetivos. 

ES26288-2 

A matéria está pacificada no seio da Comissão. 
Pela rejeição. 

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

PFL 

O texto emendado é mais completo. A volta ao primitivo, 
que lhe serviu de base, importaria em suprimir, sem justifica 
tiva, dispositivo da letra A do nümero I e do nümero II. 

Pela rejeição .. 

ES26289-1 OSCAR CORR~A PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição. 

ES26290-4 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda busca suprimir toda a Seção I, Capítulo I do Tí
tulo VI, contida o Art. 182, que dispõe sobre o Estado de De
fesa. 

Reiteradas vezes manifestamos nossa convicção de que o Es
tado de Defesa, como salvaguarda do Estado, é medida prelimi
nar que evita a decretação do Estado de Sítio. Assim, optamos 
pela manutenção do texto inserido no Substitutivo sob exame. 

Pela rejeição. 

ES26291-2 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação aos artigos 189, 190 e 191. 
Entendemos que o art . 189 deverá ser suprimido. (ver reda

ção do parágrafo 1o. do art. 92) . 
Os artigos 190 e 191, entendemos melhor a redação dada no 

Substitutivo sob exame, por ser mais detalhado e abrangente. 

ES26292-1 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação parcial. 

ES26293-9 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDC 

A redação sugerida suprime a "lista tríplice• na escolha 
dos Procuradores-Gerais . 

As razões da justificação são respeitáveis , mas não con
vincentes. 

Pela rejeição. 

ES26294-7 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDC 
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A redação sugerida não melhora a forma nem aperfeiçoa o 
conteúdo do dispositivo invocado. 

Pela rejeição. 

ES26295-5 ROBERTO BALESTRA 
** **** ** * PARECER ****** ** * 

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

ES26296-3 ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDC 

PDC 

As funções e garantias constitucionais dos membros do 
Ministér io Público vêm descritas nos artigos 178, 179 e 180 
do Projeto do Relator. 

Detalhes e pormenores outros haverão de constar da le- • 
gislação complementar prevista. 

Pela rejeição . 

ES26297-1 ROBERTO BALESTRA 
****** *** PARECER ** ***** ** 

Improcedente e impertinente. 

PDC 

As polícias civil e judiciária e o Ministério Público 
são instituições independentes cujas funções não se confun
dem. 

Avocar a investigação criminal representaria indébita 
intromissão, com reflexos danosos na função judicial do Esta
do. 

ES26298-0 

Acompanhar investigações sim; avocá-las, não. 
Pela rejeição. 

ROBERTO BALESTRA 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PDC 

Insurge-se o nobre Constituinte contra a pos1çao estrutu
ral das "Funções Essenciais ao Exercício dos Poderes". 

A justificação é respeitável , mas não convence. 
Pela rejeição. 

ES26299-8 DEL BOSCO AMARAL 
******* ** PARECER **** ***** 

PMDB 

Pretende a Emenda indroduzir mais uma alínea no item III 
do artigo 197, sobre matéria administrativa. 

Ora, o citado item contém uma anomalia que é exatamente o 
do vincular a administração tributária não à lei ordinária 
mas , sim, à lei complementar. 

Nossa intenção é a de eliminar tal vinculação, dando ao 
item III a seguinte redação: "III - estabelecer normas gerais 
em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:" 

Ora, se a "administração tributária" é excluída do item, 
não cabe criar uma alínea nele para tratar de matéria tribu
tár i a. Tal assunto passa também a ser objeto da lei ordiná
ria. 

Pela rejeição. 

ES26300-5 HERMES ZANETI PMDB 
******* ** PARECER **** *** ** 

A presença do dispos i tivo visa a evitar a mercantiliza
ção inescrupulosa e aética dos bens e valores culturais , sob 
o patrocínio criminoso do Estado . No entanto , estão ressalva
dos os estímulos à Cultura Brasileira, que acolhe , no mérito, 

a proposta da Emenda. 
Acolhida a Emenda. 

ES26301-3 HERMES ZANETI PMDB 
**** ** *** PARECER *** ****** 

A emenda objetiva restringir a liberdade de ensino às 
entidades comun i tárias , confessionais e filantrópicas, alem 
do Poder Público, evidentemente . 

Nas Disposições Transitórias, manda assegurar os di-
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reitos adquiridos pelas instituições em funcionamento. 

ES26302-1 

A medida é democrática e merece aco l hida em parte 
Pela aprovação . 

HERMES ZA NETI 
***** **** PARECER ** ** ***** 
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PMDB 

PMDB 

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 d i sciplinar, 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 mod i ficativo - ai nda que 
parcialmente. 

ES26303-0 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
** ******* PARECER **** ** ** * 

A emenda em referência, do nobre Constituinte Adolfo Oli -
veira, sem dúvida aprimora a redação do 47 do art. 6o . do 
Substitutivo, razão pela qual sou por sua aprovação. 

Com vistas ao mesmo objetivo, as emendas ES-32387-3 e 
ES21777-1, respectivamente, dos ConstituintesBrandão 
Monteiro e Henrique Córdova, merecem aprovaçãoparcial. 

Idênticas em seu teor e justificat i va 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 Substit utivo,"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 comu~ a ambos os i mpugnantes . 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 assegu r ada no elenco de ações do Títu lo III , Capítulo I,DAS 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS e no referido art. 143. 

No mesmo equívoco incorre o douto Constituinte Agass i z Al
meida, em sua emenda no. ES26303-0,pela qual pretende a l terar 
a redação do mesmo 47, com imposição de sucumbênc i a ao 
agente de má fé, como se o direito de pleitear ou de denunci
ar ilegalidade ou abuso de poder equiva l esse a ação popular, 
onde é lícito que o litigante de má f é responda por sucumbên
cia. 

Pelo exposto, opino pela prejudicialidade das três últimas 
emendas. 

ES26304-8 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
**** *** ** PARECER ******* ** 

O SESC e o SENAI, criados há mais de 40 anos , já atendem, 
satisfatoriamente, às finalidades da presente Emenda. 

Pela rejeição. 

ES26305-6 AGASSIZ ALMEIDA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A urgência na implementação do Progr ama 
Nacional de Reforma Agrária exige que seja definido, com a 
maior precisão possível , o procedimento a ser adotado pela 
União no caso de desapropriaç2o por int eresse social. 

ES26306- 4 WALMOR DE LUCA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A emenda dispõe sobre conteúdo, cujos desdobramentos ju
rídicos melhor se coadunam com a legislação ordinária e com
plementar. 

Pela rejeição. 
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PMDB 

As modificações no aperfeiçoamento de adaptação da Lei 
Orgânica de um mun i cípio às Const i tuições Federa l e Es t adual, 
serão trabalhos de rotina para os edis municipais. O adia

mento de prazo proposto pelo eminente Constituinte não con
tribuirá em nada que beneficie o texto que será adaptado, 
pois quanto maior for o l apso de tempo para a Lei ent r a r em 
funcionamento, maior serão as dificuldades para a aplicação 
de recursos , etc ., oriundos do Estado ou União . 

Assim, pela rejeição da Emenda . 

ES26308-1 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada propõe a supressão do 2 . do artigo 
255 do Projeto de Consti t uição . A mat é r ia a ser supri mida 
trata da def i nição das instituições onde serão deposi t ados e 
aplicados os recursos fi nanceiros re l a t ivos a programas regi
onais , no caso , as inst i tuições reg i onais de crédi t o. 

Acreditamos que essa matéria é d i gna de figura r no texto 
constitucional , por~uanto atende ao obj etivo de descentrali 
zar o Sistema financeiro público. 

Pela rejeição. 

ES26309-9 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objet i va suprimir o i tem VII do artigo 217 do 
Projeto de Constitu i ção da Comissão de Sistematização . 

A proposta, não obstante à relevância dos argumentos do 
Nobre Const.ituite, cont ra r ia a sistemáti ca geral adotada na 
elaboração do Projet~ em causa. 

Pela rejeição . 

ES26310-2 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda propõe texto ~l t ernativo para a parte 
do projeto relativa à previdência social . 

Alguns dispositivos apresentam text o que adotaremos no 
Substitut i vo; outros, versam sobre ques t ões que desaprovamos. 
Assim, somos pela aprovação parcial da proposta. 

ES26311-1 WALMOR DE LUCA PMDB 
***** *** * PARECER ********* 

A Emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito 
de simplificar a redação do Projeto de Constituição pela su
pressão de artigo e expressões prescind íveis. 

Pela rejeição . 

ES26312-9 WALMOR DE LUCA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A proposta não aper f eiçoa o texto do Subst i tutivo. 
Pela rejeição. 

ES26313-7 WALMOR DE LUCA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos do substitutivo. 

ES26314- 5 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda objetiva a supressão do parágrafo 2o. do artigo 
218 do Projeto de Constituição da Com i ssão de Sistematização 
(Substi t utivo do Relator ), que autor i za o Banco Centra l a 
" comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com 
o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros" 
Tal permissão expressa, no texto Constitucional, é indispen
s ável , face à vedação contida no caput do artigo 218 . Sua 
supressão implica reti r ar do Banco Cent ral atribuição pró
pria da autoridade monetária, alterando substancialmente a 
proposta acolhida pela maioria dos Const ituintes que examina
ram a matéria em fases anteriores da e l aboração do Proj eto em 
estudo. 

Pela rejeição. 
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PMDB 

PMDB 

Temos a convicção de que a ma té r i a fora tra t ada conveni 
entemen t e no texto do Substi t utivo . 

Pe l a rejeição . 

ES26316-1 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva restring i r a vedação con t ida no artigo 
219 do Projeto de Const i tu ição da Comissão de Sis t ema tização 
aos depósitos e aplicações em institu ições financeiras 
pr ivadas . 

A dispos ição em e xame , a nosso ver , versa sobre matéria 
que est aria melhor def i nida em norma de caráter infraconsti
tucional , moti vo porque consideramos ma i s apropriada a sua 
supressão . 

Pela prejudicial i dade . 

ES26317- 0 WALMOR DE LUCA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva permitir o depósito das disponibilida
des de caixa da União em instituições financeiras oficiais, 
retirando a exclusividade atr i buída ao Banco Central no pará
grafo 3o . do art i go 218 do Proj eto de Constitu i ção 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 . 

ES26318-8 RUBEM BRANQUINHO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A emenda pretende substituir o verbo "preservar" por 
"conservar " no que concerne às florestas. Não obstante os es
clarecimentos constantes da Justificação, o Relator não se 
convenceu do aperfe i çoamento que a alteração proposta obje
tiva apresentar. 

Pela rejeição. 

ES26319- 6 RUBEM BRANQUINHO PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, 
nela se reconhece por igua l as características ideais da for
mulação técn i ca irrepreensível e de persegu i r 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. 

ES26320-0 RUBEM BRANQUINHO PMDB 
******* ** PARECER *** ****** 

A redação do art . 39 das Disposições Transitórias , de 
fato, carece de aperfeiçoamento. Todavia , a .redação do dis
positivo proposta pela Emenda ainda não é sat i sfatória . 

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

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

ES26321-8 RUBEM BRANQUINHO PMDB 
********* PARECER ****** ** * 

A Emenda objetiva a alteração do parágrafo 2o. do arti
go 302 , estabelecendo que a exploração de riquezas minerais 
em terras ind í genas somente pode ser efetivada com a autori
zação do Congresso Nacional , desde que não prejudique as co
munidades ali estabelecidas . 

Propomos no Segundo Substitutivo redação que , no nosso 
entendimentoo , assegura o acesso aos bens mi nerais existentes 
nas terras dos índ ios e, igualmen t e, as condições partícula-
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PMDB 

res segundo as quais deve-se efetuar tal exploração, visando 
a preservar a i den t idade ét nica e cultural das populações in
dí genas . 

Pela re j e i ção. 

ES 26322-6 HOMERO SANTOS PFL 
** ******* PARECER *** ****** 

A Emenda sob análise reduz a amp l itude do art . 6o. do Tí
t ulo X, o qual prevê a cr i ação de novos Estados. 

Face à supressão do r eferido dispos i tivo no Subst i tut i vo 
que vamos of erecer, pelo acolhimento de Emendas apresentadas 
para esse f im, resulta prejudicada a proposição em tela . 

ES26323-4 HOMERO SANTOS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob análise redu z a amplitude do art. 6o. do Tí 
tulo X, o qual prevê a criação de novos Estados . 

Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo 
que vamos oferecer , pelo acolhimento de Emendas apresentadas 
para esse fim, resul t a prejudicada a propos i ção em tela. 

ES26324-2 JALLES FONTOURA PFL 
********* PARECER ********* 

A proposta contida na emenda não aperfeiçoa o substitu
tivo e não atende à or i entação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES26325-1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ****** *** 

Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação 
por lei , de uma con t ribu i ção sindical. 

Consideramos, entretanto, que ela se legit i ma , quando ope
rada pela assembléia gera l da ent i dade s i ndical, relativamen
te à categoria profissional ou econômica que ela representa, 
uma vez que todos os integrantes da categoria se beneficiam 
das vantagens conquistadas pelo órgão de classe . 

A legit i mi dade é dada pela assembléia geral e são objeto 
do ônus somente os integrantes da categoria representada . 

Nesses t ermos , a Constituição deve reconhecer expressamen
te a compu l soriedade da contribuição . 

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

ES26326-9 SOTERO CUNHA PDC 
********* 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 mu i tas 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 omiti r e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermed i ação 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 . 

ES26327-7 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ** **** ** * 

Por razões de técnica legislat i va , a matéria de que tra-
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ta a emenda não pertine ao artigo 7o . que pretende alterar, 
mas sim ao capítulo espec í fico do Projeto que versa sobre a 
Seguridade Soc i al . No elenco dos di reitos do trabalhador , a 
que se refere o art . 7o. , estabeleceu-se , apenas , de modo ge
nér ico, o da aposentadoria . 

ES26328 - 5 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A Cons t ituição deve assegurar aos dependentes dos traba
lhadores o d i reito ao salário família. Seu montante, as fai
xas ·de trabalhadores beneficiados e qualquer outra defi nição 
operaciona l são , segundo nosso entendimento, objeto de l egis 
lação ordinária . 

ES26329- 3 SOTERO CUNHA PDC 
****** *** PARECER ********* 

A estabilidade , entend i da como a garant i a de permanência 
no emprego e, como contraposição ao livre arbítrio do empre

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

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

De sua parte, não interessa ao empregador inspirar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são 
fa t ores comprovados da baixa produtividade. A prática , a ex
per i ência , o conhecimento técnico , a identificação do empre
gado com os objetivos maiores da empresa, si~n if icam para ela 
um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recur
sos humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação 
profiss ional de seus empregados. Por tudo isso, é elementar 
que seja virtualmente con t rário à rotativ i dade da sua mão-de
obr a , fator absolutamente negativo para os resultados do em
preendimento. 

Posta a questão nestes termos , não há porque se trazer 
para a relação empregatícia, fundada na bilateralidade do 
contrato, uma condição un i pessoal, paternalista e impositiva, 
que, ao longo do tempo , sempre foi causa de tormentosas de
mandas judic i a i s . 

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

ES26330-7 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER *** *** *** 

Os Tribunais de Contas da União e dos Estados atendem, 
plenamente, as finalidades da Emenda . No caso, prevê o Proje
to que qualquer pessoa do povo, entidade sindical, par t ido 
político ou associação civil será parte legítima para denun
ciar irregularidades e exigir a sua apuração pelos referidos 
Tribunais. 

Pela rejeição . 

ES26331-5 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ***** ** ** 

A aquisição de imóve i s, mediante f inanc i amento de i nsti
t uição pública, já está prevista na legislação ordinária que 
criou o Sistema Financeiro da Habitação. Desnecessária, pois, 

a inclusão de dispositivo com esse objetivo no texto consti-
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A matér i a constante da presen t e emenda é típ i ca da legis
l ação infraconstitucional . 

Pela re j eição. 

ES26333- 1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a tornar o al i stamento e o voto faculta 
t i vo ou voluntár io. 

En t endemos que o exerc íc io do voto é um dever c í vico. 
A obrigator iedade do voto advém da teoria do el e itorado-fun -
ção . É, portanto , uma obrigação jur í dica . 

Não concordamos com os a r gumentos de que violenta a 
liberdade e a consciência do ele i tor . Pelo contrário , o cida
dão vot a no candidato de sua preferência , podendo, t ambém , vo 
t ar em branco . 

O voto faculta ti vo pode provocar grandes abstenções , 
comprometendo a representativ i dade política e populardos 
ele itos , levando ao poder minorias radica i s e consti t ui n
do-se em fator de corrupção elei t oral. 

Sendo o voto obrigatório, é obv io que o alistamento 
também dever á ser obrigatório. 

No entanto , somos pelo alistamento e voto facultati -
vos apenas para os analfabetos e os maiores de set enta anos . 

Pela rejeição . 

ES26334-0 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ****** *** 

Pret ende o autor facultar o exerc1c 1o do vot o e o dire i 
to à e l egibilidade no mun ic í pio , aos estrange i ros residentes 
e domicil i ados no Brasi l há mais de cinco anos. 

O parágrafo 3o . do art. 13 di z que não podem a l is t ar-se 
eleitos os es t rangei ros . E o parágrafo 4o . d iz que são condi
ções de elegibil i dade a nac ionalidade brasileira . 

Pe l a r e jeição. 

ES26335-8 SOTERO CUNHA PDC 
******* ** PARECER ******** * 

Vi sa a alterar a redação do item I , do art . 21 do Substi 
tutivo do Relator . Consideramos que a redação proposta não 
aperfeiçoa o texto . 

Pela rejeição . 

ES26336- 6 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 52 do art . 6o . do Substitut i vo para 
torná-lo ma i s exp l íc i to. 

A emenda não supera a conc i são e abrangênc ia da redação 
oferecida pelo Substitutivo e tem caráter restritivo. 

Pela reje ição . 

ES26337-4 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda versa sobre med i das e estado de emergênc i a, ma
téria que não está acolhida no Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES26338-2 SOTERO CU NHA PDC 
********* PARECER ********* 

O acréscimo ao item XV I II do art . 32 do Substitutivo , como 
proposto na emenda , não corresponde à orien t ação adotada pelo 
Rela t or . 

Pela rejeição. 

ES26339- 1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Pel a rejeição, por ser desnecessá ria previsão cons titu-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PÁG: 0781 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES26339-1 SOTERO CUNHA PDC 

cional a respeito. 

ES26340- 4 SOTERO CUNHA PDC 
******* ** PARECER ********* 

A emenda propõe que, no art. 42 do Substitutivo, não se l i 
mite o número de Vereadores , cabendo tal tarefa à Constitui -
ção do Estado. 

O Relator entende que é necessário manter o dispositivo,co
mo proposto no Substitutivo da representação municipal em to
da a Federação . 

Pela rejeição . 

ES26341-2 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES26342-1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26343-9 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

O que se pretende com a emenda não atende à decisão ado
tada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES26344-7 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

A extensão do conceito de funcionário público 
dor da administração indireta não corresponde à 
adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES26345-5 SO'I'ERO .CUNHA 
********* PARECER ********* 

PDC 

ao servi
orientação 

PDC 

A Emenda versa matéria de natureza infraconstitucional . 
Pela rejeição. 

ES26346-3 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

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

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda . 

ES26347-1 SOTERO CUNHA PDC 
********* 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. · 

ES26348-0 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda coincide com alguns dos parâmetros ao direito 
de greve, por nós explicitados no parecer à Emenda ES22141-8. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES26349-8 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão da letra "c" do inciso II do 
art. 135. Julgamos melhor manter. 

Pela rejeição. 

ES26350-1 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 
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A redação que a emenda propõe não é melhor do que a do 
texto . 

Pela rejeição. 

ES26351-0 SOTERO CUNHA PDC 
**** ***** PARECER ********* 

Improcedente. A redação sugerida não melhora a forma nem 
aper f eiçoa o cont eúdo do dispos it ivo mencionado . 

Pela reje i ção . 

ES26352-8 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Pretende esta emenda acrescentar artigo, de no . 146, com 
remuneração do atual artigo 146 , e dos subsequentes, a fim 
de que as serventias de jus t iça sejam organizadas e mantidas 
pelo Estado, e incluídas no orçamento do Poder Judiciário. 

ES26353-6 

Demos solução diferente , e melhor. 
Pela rejeição . 

SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

PDC 

A lat itude dos elementos que compõem o universo das at i 
vidades relatas a petróleo , hidrocarbonetos fluidos , gases 
raros, gás natural, e a seus derivados, bem como a m1ne r 1os 
nucleares e seus der i vados, requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
nacional, sem, contudo , ferir os l i mites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades. 

Pela rejeição . 

ES26354- 4 SOTERO CUNHA PDC 
*** **** ** PARECER ** *** *** * 

A emenda trata de posse de terrenos urbanos e da extin
são do Instituto de Terras Devolutas. 

Em que pesem as razões apresentadas , a sugestão contra
ria diretrizes de sistematização adotadas no presente Substi
tutivo. 

Pela rejeição. 

ES26355-2 SOTERO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda , conquanto constitua valioso subsídio ao pro
cesso legislativo , merece ser adequadamente considerada, 
quando se tratar da legislação complementar e ordinária. 

Pela rejeição. 

ES26356-1 SOTERO CUNHA PDC 
******** * PARECER **** ***** 

A isenção tributária é matéria complexa que requer dis -
cipl i namento pormenorizado, devendo, portanto , ser remetida 
á legislação ordinária. 

Pela rejeição . 

ES26357-9 FRANCISCO CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A emenda propõe a menção expressa às garant i as a serem 
dadas aos dirigentes sindicais , além da estabilidade no em
prego. 

A liberdade sindical já contém uma garantia geral do li
vre exercício da atividade sindical e é o princípio que deve 
figurar na Constituição. 

ES26358-7 

O mais é maté r ia da lei comum , como detalhamento. 
Pela rejeição. 

FRANCISCO CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A presente Emenda, na parte que inova, o Substitutivo, 
trata de matéria infraconstitucional. 

Pela rejeição . 

ES26359-5 FRANCISCO CARNEIRO PMDB 
********* PARECER ***** **** 
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Com a emenda, procura-se estender ao 
os regimes opcionais da estabilidade ou do 
rém, o regime único no Substitutivo, não é 

Pela rejeição . 

ES26360-9 FRANCISCO CARNEIRO 
********* PARECER ********* 

servidor público 
FGTS, mantido, po
de ser acolhida . 

PMDB 

Propõe o nobre Const i tuinte que se acrescente uma 
alinea "d" ao item I do art . 213, pelas razões constantes da 
Justificação. 

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

Assim , concluimos por sua aprovação parcial . 

ES26361-7 JOSÉ FERNANDES PDT 
********* PARECER ****~**** 

A presente Emenda pretende ampliar o número de Estados a 
serem criados segundo disposição contida no art . 6o . do Titu
lo X. 

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

ES26362-5 ERALDO TRINDADE 
********* PARECER ********* 

Substitutivo 
apresentadas 

em tela. 

PFL 

A Emenda apresentada faz referência a um artigo que acha
mos por bem suprimir do texto constitucional. 

Pela rejeição . 

ES26363-3 ERALDO TRINDADE 
********* 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 hidricos -, consulta os inte
resses nacionais em termos de soberania e controle. As res
trições de tais atividades a empresas nacionais e a abertura 
para que le i s ordinárias posteriormente as regulamentem ga
rantem , no nosso en t ender, o efetivo controle do pais sobre 
esses recursos de sua propriedade, com a ressalva feita para 
o exercicio de tais atividades em terras indigenas ou em fai
xa de fronteira. Por essas razões somos pela rejeição da pre
-sente Emenda . 

ES26364-1 ERALDO TRINDADE PFL 
********* PARECER ********* 

As emendas abaixo relacionadas pretendem estender aos 
estados e municipios competência para promover a R. A. Com 
essa superposição de atribu i ções , é fácil antever a desordem 
juridica que se operaria. São elas : ES33169-8, ES30883-1, 
ES33650-9 e ES26364-1. 

Pe l a rejeição. 

ES26365-0 ÉRALDO TRINDADE PFL 
********* 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 constituciona l que consulte amplamente o interesse 
nacional, sem, contudo, ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades. 

Pela rejeição. 

ES26366-8 ERALDO TRINDADE PFL 
********* PARECER ********* 

Não procede o acréscimo sugerido pois o texto expressa 
claramente que serão reprimidas as formas de abusos que re
presentam prejuizo para a sociedade . 

Pela rejeição . 
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Acolhida no mér it o , nos t ermos do Substit utivo do 
Relator. Trata-se de disposição que obteve o apoio 
consensual em todos os foros em que a matéria foi submetida a 
apreciação . 

ES26368-4 WALDECK ORNÉLAS PFL 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
c i a 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 "defic it " 
público. 

ES26369-2 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda, ao lado de outras, quer supr i mir a ex
pressão "em estabelecimento de contr i buinte " , na disposição 
que determina a incidênc i a 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. 

ES26370-6 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda permite aos atuais Prefeitos concorrerem à ree
leição. 

ES26371-4 

Consideramô-l a inoportuna . 
Pela rejeição . 

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

PMDB 

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

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

Nova versão do Projeto iguala o tratamento . 

ES26372-2 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação proposta pela Emenda além de nada inovar em rela
ção ao dispositivo do Substitutivo dá margem a restrições 
quanto ao efetivo incentivo que se quer dar às microempresas 
e empresas de pequeno porte . 

Pela rejeição. 

ES26373-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe , o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 66 
das Disposições Transi tór ias, que prevê, nos 12 meses seguin
tes ao da promulgação da nova Constituição , a reavaliação de 
todos 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 
out ro benef í cio f i scal, ressalvados os concedidos por prazo 
certo e sob condição. 

Pela rejeição. 
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Pretende a Emenda seja suprimido o parágrafo único do 
art. 196, pelo qual se estabelece que a contribuição de 
custeio de obras ou serviços resultantes do uso do solo 
urbano tem por limite global o custo das obras ou serviços. 

Entendemos que o parágrafo único complementao "caput" 
do art. 196, porquanto este se refere à graduação em função 
do custo do acréscimo de equipamento urbano e aquele 
estabelece como limite global o custo das obras ou serviços, 
tratando ambos de aspectos correlatos mas diferentes . 

Pela rejeição. 

ES26375-7 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda, ao lado de outras cinco de igual teor, 
propõem a simplificação do texto do 4o. do art. 209, refe
rente ao ICMS. Substitui "admitida sua seletividade" por "po
derá ser seletivo"; suprime a expressão "pelo mesmo ou outro 
Estado", para a compensação do montante cobrado nas operações 
anteriores ; e substitui a parte final "para compensação da
quele devido nas operações ou prestações seguintes", referen
te ao crédito do imposto, por "ou sua manutenção". 

Realmente o texto proposto vir i a aperfeiçoar o Projeto. 
Poderia ter até suprimido a faculdade de o imposto ser sele
tivo , pois não havendo proibição está sendo admitida . 

Nova versão do Projeto confirma o texto emendado. 
Pela rejeição . 

ES26376-5 NELSON WEDEKIN 
********* PARECER ********* 

PMDB 

As 7 emendas inclusas querem alterar a redação do 3o. 
do art . 209, referente à incidência do Imposto sobre Trans
missão "Causa Mortis" e Doação, previsto para os Estados e o 
Distrito Federal. Justificam que a redação que propõem dará 
maior clareza ao texto e suprirá omissão de que se ressente o 
Projeto, da hipótese de o doador ser domic ili ado no exterior . 

A falha demonstra que talvez fosse mais adequado transfe
rir à lei complementar, ou ao Código Tributário Nacional, a 
definição do Estado a que competirá o imposto nas diversas 
situações possíveis . 

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

Pela aprovação. 

ES26377-3 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda alterar o ítem I do parágrafo 1. do 
artigo 22 das Disposições Transitórias, para que o inicio da 
v i gência do Imposto sobre Vendas a Varejo não se dê na data 
da promulgação da Constituição mas, sim , em 1. de janeiro de 
1989 . 

Ora, a vigência imediata do referido imposto é um meio de 
fazer com que os trabalhos do Constituinte se reflitam desde 
logo nos Mun icípios, aliv i ando a situação de penúria em que 
se encontram . 

Pensamos que a administração do Imposto sobre Vendas a 
Varejo pode ser efetuada sem maiores encargos na fase ini-
cial, desde que seja aproveitada a infraestrutura do ICM, 
donde se conclui da possibilidade de sua cobrança imediata. 

Pela rejeição. 

ES26378-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do 10. do 
artigo 54 das Disposições Transitórias, que prevê a manuten
ção dos incentivos fiscais concedidos pelo Decreto-lei no. 
288, de 28 de fevereiro de 1967 , que instituiu a Zona Franca 
de Manaus. Entende, o eminente Constituinte que, estando já 
consolidada a Zona Franca de Manaus como polo de desenvolvi
~ento, não mais se justifica "a manutenção de benefícios fis
cais que imponham sacrifícios aos Estados, alguns muito mais 
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A experiência vitoriosa da Zona Franca, justifica, a 
nosso ve r, a manutenção dos i ncentivos com os quais foi cria
da. 

Pela reje ição. 

ES26379-0 NELSON WEDEKIN 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 inadmiss í vel, 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 Mun i c í 
pios , que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para os 
transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse 
da administração local; que compete ao Governo do Município 
ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fi
xando-lhes a tar i fa, não havendo lógica em proibir a cobrança 
do imposto ; que não haverá tributação excessiva, po i s 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. 

ES26380-3 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o i lustre Constituinte com a presente emenda 
excluir da redação determinada pelo item III do art. 222 as 
operações de crédito . por antecipação de receitas. Consideran
do que tais operações 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 
públ i ca, somos pela rejeição da emenda. 

ES26381-1 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação na forma do Substitutivo . 

ES26382-0 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte autor da presente Emenda , 
seja suprimido o inciso IV do art i go 42 das Disposições Tran-
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sitórias , que inclui a tributação entre os itens a serem re
gulados por lei agrlcola prevista no "caput". 

A supressão se justificaria se o dispositivo não se re
fer i sse a disposição transitória a vigorar antes do novo 
sistema tributário. No interregno, não será tecnicamente con
denável a edição de nor ma constitucional que inclua, entre os 
objeti vos de uma polltica agrlcola , a tributação, dada a im
portância desta como fator econômico. 

Pela rejeição . 

ES26383-8 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

A imunidade reciproca e sua extensão às autarquias e 
fundações instituídas ou man t idas pelo poder público , 
obedecem a pr i nclpios distintos e é autoaplicável , no texto do 
Substitutivo. Já a imunidade relativa aos partidos políticos , 
inclusive suas fundações, às entidades sindicais de 
trabalhadores e das instituições de educação e de assistência 
soc i a l sem f i ns lucrativos abrange um universo de entidades e 
de at i vidades cujas l imitações, para efeito de gozo da 
imunidade , devem ser definidas em lei complementar . É, pois, 
incoveniente reunir as duas categorias de entidades num 
único Item , tal como proposto. · 

Pela Rejeição . 

ES26384- 6 NELSON WEDEKIN PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Esta , mais duas outras Emendas , sugerem nova redação 
para o 2o. do artigo 199 , de modo a garantir que a receita 
oriunda do imposto federal (que substituir o estadual 
idêntico) seja sempre igual ou maior que a arrecadada na 
vigência do i mposto substituldo. Com tal ex1gencia, os 
Estados receberiam pelo menos metade da receita que o imposto 
substituldo proporcionava , já que o Substitutivo determina 
que o novo imposto seja partilhado com os Estados à base de 
50%. 

O temor dos Autores é que a União fixe alíquota 
baixlssima , até mesmo allquota zero , para o imposto 
instituído com base na competência residual, resultando uma 
participação também baixa para os Estados , ou mesmo 
participação nenhuma. 

A justificação acima parece mais um argumento 
"ad terrorem " . Diflcil admitir tal procedimento por parte da 
maioria absoluta da Câmara e do Senado , este formado por 
representantes dos Estados. O quorum Qualificado funciona 
como controle efetivo da boa aplicação do dispositivo 
constitucional, não sendo de esperar-se, nunca , seja o mesmo 
utilizado para inviabilizar sua própria aplicação. 

Todavia, estamos optando pela eliminação da competência 
residual dos ~stados, dando-lhes partilha no imposto que a 
União vier a decretar - o que de certo modo corresponde ao 
objetivo da Emenda. 

Pela aprovação parcial . 

ES26385-4 NELSON WEDEKIN PMDB 
*** ****** 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; na forma do 
Substitutivo. 

Pela aprovação. 

ES26386-2 NELSON WEDEKIN PMDB 
******* ** PARECER ** **** *** 

Quer a emenda suprimir a letra "b" do Item II do art. 
139 com o argumento de que a iniciativa de lei que acarrete 
aumento de despesa deve caber com exclusividade ao Poder Exe
cutivo . Opt amos por emenda que re-redige o artigo 139 todo. 

Pela aprovação . 
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ES26387-1 NELSON WEDEKIN PMDa 
********* PARECER ********* 

De fato, não cabe no texto a discriminação das formas de 
incentivos ao cooperativismo e outros formas de associativis
mo , sobretudo dos privi légios fiscais que tanto afetam as fi
nanças dos Estados. 

Pela aprovação parcial . 

ES26388-9 NELSON WEDEKIN PMDB 
********* PARECER ********* 

Realmente a supressão da expressão "por proposta do Pri
meiro-Ministro" irã trazer ao texto do inciso VI do artigo 
83 , mais coerência no que tange ao aperfeiçoamento deste tex
to. 

Assim, somos pela aprovação desta Emenda. 

ES26389-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A modificação proposta com a emenda não merece acolhimen
to, porque o texto do Subst i tutivo abrange de modo mais amplo 
o que se pretende regular. 

Pela rejeição. 

ES26390-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda objetiva suprimi r a coajunção "e", a qual, como 
conectivo de orações no período considerado de , de acordo com 
a decisão do Relator, deve estar clara nos termos constantes 
do Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES26391-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER **** **** * 

A Emenda não esclarece qual o artigo que pretende al t e
rar, resumindo-se citar o item XXII. 

Pela prejudicialidade da proposição . 

ES26392-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ** ******* 

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

Pela rejeição. 

ES26393-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES26394-3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em exame pretende modif i car a redação do pari
grafo 7o. do art . 6o. do Substitutivo ao Projeto de Consti
tuição. 

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

Pela reje i ção . 

ES26395-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26396-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Dentre todas as emendas modificafitavas ao art. 4o. 
uma nos pareceu plenamente justificada e absolutamente neces-
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sária : a de número 30132-2, de autoria do nobre Constituinte 
Manoel Moreira, que postula, no inciso I, a troca de pos1çao 
dos termos "desenvolv i mento" e "independência " sob a argumen
tação de que esta precede aquele. Quanto às outras, incluin -
do-se a emenda em pauta, sugerem a l terações as mais variadas, 
sem , por ém, at i ng irem o limiar de intensidade necessár io para 
mover-nos a vontade a modificar o texto, que nos parece bom . 
Pela rejeição. 

ES26397 - 8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta , conquanto meritória , contraria a orienta
ção que se vem procu r ando dar aos trabalhos no sentido de -
com perdão do termo , o seu tanto grosseiro - enxugar o t exto . 
Pela r ej eição. 

---------------- --------------------~-------- - - - -- ---- ----------- - -------- - ----
ES26398-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A emenda pretende nova redação para o 1o. do art. 6o. 
do Subs titutivo . · 

Desnecessária, a nosso ver, a alteração proposta, já que , 
estamos certos , a redação do Substitutivo atende plenamente à 
finalidade a que se dest i na . 

Pela rejeição. 

ES26399-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende .dar nova redação ao parágrafo 5o. do 
art. 6o . do Substitutivo, altera~do-lhe o conteúdo. 

A supressão sugerida aprimora a redação do dispositivo . 
Preferiu-se , contudo, conferir ao parágrafo maior concisão do 
que a proposta pelo autor , mantendo-se, de outra parte , o 
termo "inafiançável". 

Pe l a aprovação , na forma do Substitutivo. 

ES26400-1 NILSON GIBSON PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Através desta Emenda pretende o ilustre Const i tuinte al
terar a redação do parágrafo 6o. do art. 6o . do Substitutivo 
ao Projeto de Constituição . 

É nosso entendimento que a matéria de que trata este pa
rágrafo já se encontra disciplinada em outro dispositivo do 
Projeto. 

Pela rejeição. 

ES26401-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do parágra
f o 9o . do art. 6o . do Projeto de Constituição. 

O tratamento dado à matér i a no Projeto é , na nossa op i
ni ão, o que melhor atende às muitas sugestões oferec i das pe
los senhores Constituintes . 

Pela rejeição . 
-- - ---- - ----- ----- ~--------------------------------- --- -- ---- -------- - -- - ------

ES26402-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A mod i f i cação proposta objet iva suprimir a segunda parte 
do dispos i tivo que deve ser obj eto de legislação ordinária e, 
deste modo, aperfeiçoar a técnica legislativa. 

Pe l a aprovação. 

ES26403-6 NILSON GIBSON PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 13 do art. 6o. 
do Substitut ivo do Relator. 

A proposta é procedent e e oportuna . 
Pe l a aprovação. 
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A Emenda propõe a supr essão do 17 do artigo 6o . do 
Substitutivo. 

ES26405-2 

O dispositivo em apreço é indispensável ao texto. 
Pela reje ição . 

NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Pretende o autor suprimir o parágrafo 12 do artigo 13 , 
que trata de impugnação de mandato elet i vo. 

Entendemos que a matéria , por sua importância, deve ser 
disc i pl i nada na Const i tuição. 

Pela rejeição. 

ES26406- 1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão das referências ao Habeas -
Data. Tratando-se de fe liz inovação do direito constitucional 
brasileiro , a Emenda perde o senso de oportunidade. 

Pela rejeição. 

ES26407-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda em referência,do nobre Constituinte Nilson Gibson 
propõe a supressão do Capítulo II do Título III (art. 27 e 
parágrafos) do Substitutivo , que trata do DEFENSOR DO POVO. 

De idêntico teor são as emendas a seguir relacionadas , com 
os nomes de seus respectivos autores: 

ES35104-4 Constituinte José Costa 
ES34647-4 Constitu{nte Adolfo de Oliveira 
ES32595-7 Constituinte Paes Landim 
ES29140-8 Constituinte Luís Eduardo 
ES33956-7 Constituinte Roberto Jefferson 
ES21402-1 Constituinte Messias Gois 
ES21667-B Constituinte Osvaldo Bender 
ES21775-5 Const i tuinte Henrique Córdova 
ES21780-1 Constitu inte Henrique Córdova 
ES26138-0 Constituinte Francisco Diógenes 
ES25073-6 Constituinte Joaquim Francisco. 
Além da supressão do dispositivo em foco, nas emendas 

abaixo referenciadas seus respectivos autores lembram 
cessidade de também se suprimir do Projeto expressões 
vas ao Defensor do Povo, especialmente a constante do 
do art. 82 : 

ES30743-6 . . . Constituinte Afif Domingos 
ES31751-2 ... Constituinte Nestor Duarte 

a ne
relati
item V 

Ao propor a supressão do art . 27 e seus parágrafos,o nobre 
Constituinte Virg í lio Távora propõe que se suprima também o 
Capítulo I do Tí tulo III (arts. 19 a 26), que trata das GA
RANTIAS CONSTITUCIONAIS. Emenda no. ES29393-1 . 

O ilustre Constituinte Aloysio Chaves também propõe a su
pressão do dispositivo em causa, mas sugere que lei comple
mentar venha a dispor sobre o Defensor do Povo , pelo que in
corpora sua sugestão como artigo (27) do capítulo relativo às 
Garan t ias Constitucionais. Emenda no. ES26957-7. 

JUSTIFICATIVAS 
O Constituinte Nilson Gibson observa que o Defensor doPo

vo seria "figura estranha à tradição cons ti tucional brasilei
ra e que nada acrescentaria à nossa vida jurídica ou políti
ca", e que "recente experiênc ia, nesse sentido , acabou por 
proclamar a todo o País a existênc i a de possíveis fraudes e 
corrupções , mas sem possib i lidade de comprovação ", ao que o 
Constituinte Roberto Jefferson acrescenta que aquelas denún
cias caíram "no vácuo" e que apenas serviram para agraciar 
o então Ouvidor Geral com um novo título. 

O Constituinte Adolfo de Oli veira entende que o Defensor 
do Povo é "completamente dispensável " , já que o Subst i tutivo 
"prevê vários outros instrumentos com a finalidade de tornar 
efetivos os direitos constitucionais" , como o direito de pe
tição aos Poderes Públicos (art. 6o., 47) , as diversas ações 
enumeradas nos arts . 19 a 25, a atuação das Defensorias Pú-
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blicas (art. 177) e do Ministério Público (art. 180, itens II 
e III). "Demais, lembra que além desse instrumental," o pro
jeto (Substitutivo) fortalece a atuação do Legislativo e dos 
Tri bunais de Contas na fiscalização financeira , orçamentária, 
operacional e patrimonial dos Poderes Públicos de modo a 
abranger todos os desmandos e descalabros administrativos ". 

E conclui: "Diante da previsão de tantos meios para o po
liciamento da Administração , por parte do povo ou de seus re
presentantes, a presença do Defensor do Povo, sem poderes pa
ra aplicar medidas corretivas , implicará muito mais na insti
tuição de um novo órgão burocrático,com todos os seus custos, 
que na criação de um mecanismo inovador , como se propôs lnl
cialmente, nas relações entre o Poder Público e os adminis
trados". 

No mesmo sentido justificaram a proposta supressi va os 
Constituintes José Costa, Paes Landim, Luís Eduardo, Messias 
Gois, Osvaldo Bender, Henrique Córdova (em suas duas emendas 
de igual teor), Francisco Diógenes, Afif Domingos e Joaquim 
Francisco. 

O Constituinte Virgíl io Távora observa em sua justificati
va que "a idéia da criação do Defensor do Povo, inspirada em 
sistemas jurídicos estrange i ros, encontrou certa receptivida
de no Brasi l , em razão de do i s motivos preponderantes: a ine
xistência de um ordenamento jurídico constitucional prevendo 
controle externo sobre os diversos órgãos e atividades da Ad
ministração Pública direta e indireta; e a preponderência 
acentuada do Poder Executivo sobre os demais, aliada à defi
ciência de normas constitucionais referentes ao Poder Legis
lativo, tornando-o mais forte e com maior capacidade de fis
calização" . Em seu entender , o Substitutivo corrigiu tais 
deficiênc i as na Organização Geral do Estado , "na medida em 
que cria sistemas de controle externos eficientes e adequados 
às diversas atividades estatais, além de atribuir ao Poder 
Legislativo, Tribunal de Contas, Poder Judiciário e Ministé
rio Público poderes, competências e atribuições específicas, 
interdependentes e equilibradas". Por isso, conclui, as atri
buições que seriam deferidas ao Defensor do Povo o tornariam 
"gerador de superposição de funções entre órgãos públicos,com 
inevitáveis reflexos danosos à Administração e, portanto,des
necessária" . O nobre Senador não justificou sua proposta de 
supressão dos artigos referentes às Garantias Constitucionais 

O Constituinte Aloysio Chaves admite preferir deixar para 
a lei complementar a regulamentação da Defensoria do Povo , 
"principalmente por se tratar de instituto novo em nosso or
denamento jurídico que , certamente, necessitará de muitos 
acertos e ajustes à nossa realidade política , social e econô
mica" . 

CONCLUSÃO 
Pelas justificativas, e convicto de suas razões , sou pela 
aprovação das emendas: 

ES35104-4 ES25073-6 
ES34647-4 ES26407-9 
ES32595-7 
ES29140-8 
ES33956-7 
ES21402-1 
ES21667-8 
ES21775-5 
ES21780-1 
ES26138-0 
ES30743-6 
ES31751-2 . 
Das emendas ES29393-1 e ES26957-7, acolho apenas a propos

ta de supressão do art. 27 e seus parágrafos , pelo que opino 
por sua aprovação parcial. 

Em consequência, tendo em vista que as emendas relaciona
das a seguir são de natureza modificativa do art. 27 e seus 
parágrafos, que deverão ser suprimidos, conforme o parecer 
acima exarado, o qual esse bloco de emendas modificativas não 
teve o condão de alterar , sou pela sua prejudicialidade. 
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EMENDA No . : CONSTITUINTE: 
ES23751-9 Doreto Campanari 
ES27088-5 Antonio Carlos Mendes Thame 
ES3459B-2 Aluízio Bezerra 
ES32069- 6 José Paulo Bisol 
ES33300-3 José Ignácio Ferreira 
ES22273-2 Ziza Valadares 
ES21990-1 Chagas Rodrigues 
ES21053-0 Cristina Tavares 
ES25696-3 Airton Sandoval 
ES24717 -4 Paulo Mincaroni 
ES25262-3 Leopoldo Peres 
ES21620-1 Itamar Franco 
ES27319-1 Haroldo Lima e outros 
ES32104-8 Pompeu de Sousa 
ES35057-9 Francisco Benjamim 
ES23299-1 Geovani Borges 
ES26965-8 Mansueto de Lavor 
ES32125-1 Pompeu de Sousa 
ES31764-4 Carlos Chiarelli 
ES27318-3 Haroldo Lima e outros 
ES30119-5 Manoel Moreira 
ES31593-5 Carlos Chiarelli 
ES34051-4 José Genoíno e outros 
ES34893-1 Fernando Henrique Cardoso 
ES27323-0 Haroldo Lima e outros 
ES30177-2 Manoel Moreira 
ES31272-3 Alexandre Puzyna 
ES34648-2 Adolfo de Oliveira 
ES30390-2 Vasco Alves 
ES26817-1 Cassio Cunha Lima 
ES29322-2 José Egreja 
ES30587-5 Francisco Amaral 
ES30438-1 Vasco Alves 
ES28900-4 Humberto Lucena 
ES26666-7 Maurício Corrêa . 
A Emenda ES30375-9 , do ilustre Constituinte Vasco Alves , 

propõe que se transforme a Defensoria do Povo em Conselho Po
pular , atribuindo a esse Conselho as mesmas competências do 
Defensor do Povo. Embora louve a figura do "ombudsman", en 
tende que, entre nós , seus poderes "não podem ser enfeixados 
nas mãos de um só indivíduo", daí a proposta, que tampouco 
altera a nossa convicção de que deve ser suprimido o art. 27 
e seus parágrafos. 

Pela prejudicialidade . 

ES2640B-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação adotada pelo Substitutivo para o parágrafo que 
a emenda pretende suprimir foi resultado da opinião dominan
te na Comissão. Por isso votamos pela rejeição. 

ES26409-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação adotada pelo Substitutivo para o parágrafo que 
a emenda pretende suprimir foi resultado da opinião dominan
te na Comissão. Por isso votamos pela rejeição. 

ES26410-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A supressão proposta pela emenda não pode ser acolhida, 
face à concordância da maioria dos membros da Comissão sobre 
a necessidade de se definir no texto consitucional os casos 
que justificam prisão civil por dívida. 

Pela rejeição. 

ES26411-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 
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ES26412-5 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 
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A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, confli ta 
com a or i entação adotada pelo Re l a t or . 

Pela rejeição. 

ES26413-3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES26414-1 NILSON GIBSON PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 53 do art . 6o . para torná-lo mais 
expl í cito . 

A proposta é compat í vel com o espír i to do Substitut ivo e 
pode ser admitida sem prejuízo da forma por este of erec i da. 

Pe l a aprovação nos termos do Substitutivo . 

ES264 15-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos desnecessário especificar a origem dos direi
tos outros dos trabalhadores não mencionados no art i go 7o .. 
Não cabe dúvida a respeito da necess i dade de cumprir-se a 
lei . Por outro lado o reconhecimento das convenções coletivas 
de trabalho é ordenado em outro inciso do mesmo artigo 7o. 

ES26416- 8 NILSON GI BSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Se e l iminarmos o direito ao décimo terceiro sa l ário do 
elenco do artigo 7o . do Projeto de Constitu i ção , não deveriam 
subs i st i r todos os dema i s. Na rea li dade , pretende-se estabe
lecer direitos fundamentais do trabal hador e a grat if i cação 
natalina é um deles. Claro está que o discipl i nament o da ma
téria, como aliás hoje acontece, ficará a cargo da leg i slação 
ordinária . 

ES26417-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A maioria das propostas, mesmo na f ase das Com i ssões Te
máticas, seja pela suas j ustificações, seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demonstrou ser a matér i a mais 
adequado à legislação ordinária . 

As formas ·modernas de produção demonstram uma tendência 
acent uada em reduzir progressivamente a jornada de trabalho . 

Segundo levantament o da OIT , poucas nações man t ém tal 
l i mi t e legal, não se observando, tampouco, diferença s i gnifi 
cativa a esse respeito, entre países desenvolvidos ou não. 

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semana l por 
parâmetros internaciona i s , constatamos o nosso at r azo . A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntura l que 
só a Lei pode atender . 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determ i nado momento da v ida econômica do pa,s, mas, pe l o de
senvo l v i mento tecnolog i co , por motivos de interesse públ ico 
ou at é por comprovadas r azões de ordem psicosocial, podem vir 
a ser a solução idial . Ressalte-se, por oportuno , que mesmo 
no reg i me atual de 48 (quarenta e oi t o ) horas semana is, vá
ri as categori as, em decor rência de Le i espec í fica ou por for 
ça de conquistas em acor dos ou convenções colet i vas, j á cum
prem jornadas reduzidas . 

Num quadro inverso , em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de salvação nacional , poderá o Estado, em consonânc i a com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,des-
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de que compensatórias a nível de remuneração. Esse, al iás , é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do traba
lho, longe de penalizar o trabalhador , é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida. 

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

ES26418-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O Constituinte Ni l son Gibson , ao apresentar esta Emenda, 
pretende manter o Sistema Presidencia li sta de Gover no no Bra
s il ,sob a forma cláss i ca, restringindo, no entanto , o Poder 
Executivo à ação fiscalizadora do Leg islativo. Por não cor
responder ao pensamento predominante na Comissão , somos pela 
rejeição. 

ES26419-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda aprimora o texto do Projeto e deve ser aco lh ida. 
Pela aprovação. 

ES26420-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Procuramos incluir no conjunto de normas re l ativas à or
ganização sindical, aque las capazes de assegurar a plena li
berdade e autonomia sindical, de modo expresso, para contra
balançar a tradição de quase meio século de atrelamento da
quela organização ao Estado. 

Incluímos, também , a lgumas normas que mitigam o pluralis
mo sindical , para garant i r uma certa união e a sobrevivência 
das entidades sindicais, principalmente as de pequeno porte . 

Isso tudo para viabilizar nosso sindicalismo, tanto quan
to poss í vel desatrelado do Estado. 

Em face disso, não podemos aceitar as supressões propos
tas. 

Pe l a rejeição. 

ES26421-4 GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição pretende a inserção de dispos itivo que 
prescreve a penalização dos Chefes do Executivo, membros das 
Mesas Diretoras do Legislativo, Presidente e Diretores de en- · 
tidades autárqui cas, fundações ou empresas estatais que ve
nham a admitir funcionár i os sem concurso público . 

A penalidade prevista na sugestão corresponde à inabil i
tação para qualquer função pública . 

Não obstante deva-se reconhecer o sentido mora lizador da 
Emenda, a fórmula proposta não se afina com a técn i ca admi
nistrat i va. 

Muitas vezes o poder de decisão nesses casos é t ransfe
rido a out ras pessoas. Por outro lado, há omissâo quanto ao 
Poder Jud i ciário . 

Pela rejeição . 

ES26422-2 GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

A assistência médico-hospitalar, a reabilitação, a recu
peração são consectár i as do seguro de acidentes do trabalaho 
e, como tais, devem ser disciplinadas, apenas, pela leg i sla
ção ordinária. 

ES26423-1 GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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Nada impede que a Const i tuição configure no seu texto di
re i tos soc i ais aos trabalhadores e, entre esses di reitos, se 
pretende assegurar assistência aos seus filhos e dependentes, 
pelo menos até 06 anos de idade, em escolas e pré-escolas, se 
constituindo , essa pretensão, num benefício de grande alcance 
social . O propósito do nobre parlamentar em suprimi-la do 
Substitut i vo parece-nos de todo sem fundamento, pelo que con
sideramos rejeitada a Emenda em questão . 

ES26425-7 GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda é de s e r acolhida com redação alterada , em v i r
tude de outras proposições sobre o mesmo assunto . 

Pela ap rovação . 

ES26426-S GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES26427-3 GERALDO BULHÕES PMDB 
** ** ***** PARECER **** ***** 

Esta Emenda, de autoria do Deputado Geraldo Bulhões , pro
põe a extinção do Conselho da República , conforme dispõem os 
artigos 118 e 119 do Substitutivo . Esse Conselho , como órgão 
superior de consulta do Presidente da República, é uma das 
maiores garantias de que as decisões presidenciais estarão 
respaldadas por represen t antes os mais expressivos da vida 
político-administrativa do País, tornando-se uma grande con
quista da sociedade democrática . 

Pela rejeição, por não corresponder ao pensamento da Co
missão. 

ES26428-1 GERALDO BULHÕES 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 l i mite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios . Para 
tanto , reinv i ndicam a supressão do 1o. do art . 209 do Pro
jeto de Constituição . 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem : que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitu i numa dupla incidência do im
pos t o que deve competir exclusivamente à União ; que o próprio 
Projeto pro í be impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos d i scriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bi tribute o já insign i ficante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
t r i butados pela União ev i dencia a prevalência dos Estados; 
que os Es t ados e o Distr ito Federal seriam duas vezes benef i 
ciados , po i s já lhes está sendo assegurado percebe r ,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 tr i butária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional conf i gurará inequívoca bitributação , condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil ; que o ad icio
nal elevará cons i deravelmente a carga tributár i a para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados ; que 
ser i a um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque 
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o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tra
dição do País, eleva a carga tributária sobre as empresas e 
os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto 
pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o 
mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que paga
rá o imposto adicional , porque os mecanismos de cobrança e 
fiscalização são precários em relação a categorias com maior 
poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição 
do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar
se-á mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do 
empresário; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha ; que a competência tributária cOncorrente 
gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Fe
deração, agravados pela não uniformidade do adicional, poden
do ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política;que 
até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 
47% da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicio
nal, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afuguen
tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional ,de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre
sas; que, portanto , as regiões periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda , cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
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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 
Un ião , terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adic i onal ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes, será de alterar os preços , afetando os con
sumidores , as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda , sem expor o contr i buinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados , extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico . 

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

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

ES26429-0 GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte objetiva estabelecer 
vinculação de parte da receita tributária ou dos recursos 
orçamentários, seguindo linha diferente do Projeto , que se 
orientou no sent i do de deixar plenamente livres as receitas 
que a Constituinte prevê à disposição das várias unidades 
governamentais . 

Se, por um lado, pensamos ser importante que os recursos 
públicos sejam aplicados preponderantemente em áreas e 
setores prioritários , entendemos , por outro lado, que o 
disciplinamento de vinculações de receitas, a nível 
constitucional, resultaria no comprometimento rígido de toda 
receita pública somente com aquelas áreas e setores julgados 
prioritários em determinado momento e situação , com abstração 

· de estudos e análises objetivas indispensáveis à elaboração 
das políticas públicas . 

Pela rejeição. 

ES26430-3 GERALDO BULHÕES PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda propõe que se suprima a expressão "na forma da 
lei", do art. 10 , do Substitutivo. Estamos de acordo, para 
evitar o que tem acontecido até agora: a edição de restri
ções, na lei ·, que acabam por suprimir o direito . 

Pela aprovação. 

ES26431-1 GERALDO BULHÕES PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa Emenda pretende supr i mir , nas hipóteses de 
regulação em le i complementar , "dispor sobre os casos de 
subst i tu i ção tributária" (Art. 209, 9o ., II). 

Justificam os autores das duas emendas que baseado na 
emenda referente à microempresa, não cabe a substituição 
tributária ; que se torna necessar1o impedir qualquer 
discr i cionarismo governamental; que a substituição tributária 
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permite que , ao talante dos governantes, seja exigido o 
imposto estadual sem que tenha ocorrido ainda o f a t o gerador ; 
que na substituição t r ibutária, os governantes querem que o 
imposto seja pago antecipadamente, quando o ICM seri a devido 
pelo destinatário da mercador i a ; que no ICM só ocorre um fato 
gerador , p.ex. a saída do produto do estabe lec imento 
industr i al para o revendedor; que na substituição tributár i a 
é exigido que o indus t r i al recolha o ICM também sobre 
eventual futura saída do estabelecimento revendedor , 
constituindo-se uma aberração jurídica. 

As duas emendas querem impossibilitar a substitu ição 
tributár i a. 

A Comissão de S i stematização está mantendo o item 
questionado . 

Pe la rejeição. 

ES26432-0 GERALDO BULH0ES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emeda do nobre Constituinte altera o art. 224, estabe
lecendo l imites das despesas com pessoa l. 

Compartilhamos da preocupação do eminente autor da emen
da. Contudo entendemos que a matéria deva ser discip li nada em 
legislação complementar, conforme texto do Substit utivo e a 
opinião da maioria dos Membros desta Comissão. 

Pela rejeição. 

ES26433-8 GERALDO BULHOES PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta acrescentar ao art.207 do SUBSTITU
TIVO do Relator (Projeto de Constituição) estabelecendo que 
"Os Estados do Nordeste , compreendidos no denominado Polí gono 
das Secas, terão direito a um diferenc i al de dez por cento 
sobre os produtos orig inários da Região Centro Su l . " 

Ressalte-se, por importante, que a coerência do Sistema 
tributário nacional adotado pelos Constituintes torna inviá
vel a concessão de tratamento fiscal pr ivilegiado . 
Pela rej e i ção. 

ES26434-6 GERALDO BULH0ES 
********* PARECER ********* 

O prazo de 45 d i as antes do término do mandato do 
nador , assim como a duração do mandato de 4 anos, foi 
pelos senhores constituintes da comissão como os ma i s 
dos. 

Somos, pois , pela rejeição da emenda. 

ES26435-4 GERALDO BULH0ES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Gover
aceito 

adequa-

PMDB 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o novo substitu
tivo do relator suprimir o dispositivo. 

ES26436-2 GERALDO BULHOES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES26437-1 GERALDO BULH0ES PMDB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo acolheu o princ1p1o da vi ncu lação de 
recursos de impostos como meio de assegurar recursos 
financeiros adequados à manutenção e desenvo l viment o do 
ensino. 

Pela aprovação parc ial. 


