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ES30683-9 VASCO ALVES 
********* PARECER ********* 

PÁG : 1401 
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15:52 :30 

PMDB 

A emenda, substitutiva, objetiva modificar todas as dis
posições do Capítulo VIII do Projeto de Constituição . 

Para t anto, na propos t a estão i nseridas disposições do 
Estatuto do Índio , da Convenção 107 da OIT , da legislação da 
FUNAI , da Subcomissão dos Negros , Populações Indígenas , Pes
soas Deficientes e Minorias e de outras fontes. 

Destarte, algumas das sugestões já constam nas dispos i -
ções do Capítulo VIII c i tado ; outras , devem ser objeto de le i 
ordinária ; e as dema i s devem const i tuir disposições de regu
lamentos específicos . 

O aludido Capítulo VIII já apresenta um todo harmonioso , 
onde todas suas dispos i ções são coe rentes na busca do objeti
vo comum almejado . 

Impossível, destarte , acatar a emenda subst i tutiva pro
posta, após tantos es t udos e debates que redundaram no Capí
tulo em questão. 

ES30684-7 

Por tais razões, deixou de ser aceita a proposta. 
Pela rejeição . 

VASCO ALVES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

O excessivo detalhamento do texto constitucional pode 
tornar-se rude cerceamento de autonom i a e da iniciativa dos 
Mun i cíp ios. De outra parte, não é necessário espec i ficar cada 
um dos itens que compete o Município realizar, principalmente 
por sabermos que o Brasil conta com mais de 4 .000 Municípios 
com necessidades e graus de desenvolvimento diferenciados. 

Assim sendo, nos parece mais conveniente que os própr ios 
prios Municípios, através de Lei Orgânica, estabeleçam livre
mente suas prioridades. 

Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 

ES30685- 5 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa à exclusão da alimentação escolar do côm
buto orçamentário vinculado à educação . 

Reje i tada nos termos do Substitutivo. 

ES30686-3 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES30687-1 VASCO ALVES 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 Substitut i vo . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES30688-0 VASCO ALVES 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 i mposto . Há muitas exigências para os impostos que a 
Constitu i ção não deseja estender aos empréstimos . São ins
titutos diversos. Os impostos repousam em fatos geradores 
que precisam ser definidos com grande cuidado, o que exige 
tempo e pesquisa para introdução de cada novo imposto; já 
o empr éstimo compu l sório previsto no projeto utilizará os 
f atos geradores dos impostos ex i stentes , podendo ser estru
turado e cobrado separadamente, prestando-se , po i s, como 
instrumento eficaz para levantamento de recursos em casos 
de calam i dade pública. 

Pela reje i ção. 
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PMDB 

O art. 232 do Substi t utivo de forma mais apropriada de
termina que a lei regulará as condições específicas para que 
a mineração e o aproveitamento dos potenciais de energia hi
dráulica possam ser desenvolvidas em terras indígenas . 

Pela rejeição. 

ES30690-1 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação para o 4o. do art. 18, 
eliminando a exigência de que os Partidos devam ter repre
sentante eleito sob sua legenda à Câmara Federal ou ao Sena
do. 

Parecer favorável. 

ES30691-0 VASCO ALVES 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 Tribuna l 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 . 

ES30692-8 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES30693-6 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda foi contemplada quanto ao mérito , parcialmente. 
Os dispositivos não incluídos foram entendidos como pertinen
tes à legislação ordinária. 

Somos, pois, pela sua aprovação parcial. 

ES30694-4 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Entendemos que nessa idade, o jovem ainda não adqui
riu a maturidade necessária para o exercício do voto, apesar 
da modernização dos meios de comunicação e dos recurso~ da in 
formação. 

Pela rejeição. 

ES30695-2 VASCO ALVES 
********* PARECER ********* 

Os "direitos culturais", o seu exerc1c1o, são 
tes à participação no processo cultural. A proposta 
cada e inverte categorias jurídicas. 

Pela rejeição. 

ES30696-1 VASCO ALVES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

preceden
é equivo~ 

PMDB 

A emenda acrescenta um parágrafo 3o. ao art. 237. 
Apesar do cunho social de que se reveste a propos i ção, 

consideramos não ser, a mesma, matéria constitucional. 
Pela rejeição. 

ES30697-9 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Através desta Emenda pretende o ilustre Constituinte al
terar a redação do parágrafo 6o. do art. 6o. do Subst i tutivo 
ao Projeto de Constituição. 

É nosso entendimento que a matéria de que trata este pa
rágrafo já se encontra disciplinada em outro dispositivo do 
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ES30697-9 VASCO ALVES 

Projeto . 
Pela reje ição. 

ES30698-7 VASCO ALVES 
********* PARECER ********* 

A questão já está definida no projeto. 

ES30699-5 VASCO ALVES 
********* PARECER ********* 

PÁG : 1403 
16/ 10/ 87 
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PMDB 

PMDB 

PMDB 

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

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

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

Pela aprovação parcial. 

ES30700-2 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida parcialmente quanto ao mérito, nos termos 
do Substitutivo do Relator . 

Pela aprovação parcial . 

ES30701-1 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva circunscrever exclusivamente as verbas 
públicas às escolas públicas. 

O Substitutivo optou pelas escolas púb li cas, excetuando 
as escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias, e 
desde que comprovem finalidade não lucrativa e no caso de en
cerramento de suas atividades, repassem seu patrimônio a ou
tras escolas congêneras ao Poder Público. 

Esta medida vem beneficiar às referidas escolas que con
tribuem generosamente na formação dos jovens brasileiros. 

Diante do exposto somos pela rejeição das emendas abaixo 
relacionadas. 

ES30702-9 VASCO ALVES 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 . 

ES30703-7 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 22 do artigo 
6o. do Substitutivo do Relator, ampliando a competência do 
Tribunal do juri . 

ES30704-5 

A extensão da competência é inicabível. 
Pela rejeição. 

VASCO ALVES 
**** ***** PARECER ********* 

PMDB 

A assistência aos filhos e dependentes dos trabalhadores, 
em escolas e pré-escolas, pelo menos até 06 anos de idade , se 
constitu i num benefício de grande alcance social. O critério 
estabelecido pelo nobre parlamentar de que esse atendimento 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PÁG : 1404 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES30704-5 VASCO ALVES PMDB 

pelas empresas condicione-se àquelas empresas com mais de 
100 empregados , parece- nos fo r a de propós i to , de vez que o 
que importa é a natureza do atendimento pelos objetivos a se
rem atingidos e não, propriamente , o índice numérico da cli
entela a que se dest i na . 

Assim, somos pela reje i ção da presente Emenda. 

ES30705-3 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Cons t ituição expl í cita a posse sobre terras apenas da 
Un i ão e dos Es t ados Federados . As i lhas marítimas pertencem à 
União e as fluvi ais, aos Es tados . Estes por sua vez, podem 
estabelecer nas suas Constitu i ções Normas re l ativas ao dom í 
nio sob~e as ilhas fluviais . 

Somos , pois, pela rejeição da emenda. 

ES30706-1 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ** ******* 

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

São ponderáveis os argumentos aduzidos , no sentido de 
fazer valer as necess i dades financeiras dos Mun i cípios . 

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 . 

ES30707- 0 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Consideradas as d i sposições concernentes à matér i a conti
das no Substitutivo, concluímos pela rejeição da Emenda. 

ES30708-8 VASCO ALVES PMDB 
******** * PARECER *** ** **** 

Pela rejeição, tendo em vi sta q~e solução adotada pe l o novo 
Substitutivo atende melhor à di sc i plina da matéria. 

ES30709-6 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria já se encontra suf i cientemente contemplada pe
lo Substitutivo. 

Concluímos pela prejudicial i dade da Emenda. 

ES30710-0 VASCO ALVES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que nãb vemos como conciliar 
o exercício do mantado de Governador ou de Prefeito com outro 
cargo ou função na administração pública di reta ou indireta . 
Admitida t a l poss i bilidade estaríamos prejud i cando o bom de
sempenho ao cargo par a o qua l fo r am ele i tos . 

ES30711-8 VASCO ALVES 
****** *** PARECER ********* 

A presente proposta amplia a redação 
referentes aos direitos do menor . 

Optamos por outra forma, ent r e t anto , 
estão acolhidos , cons i deramos aprovada, em 

ES30712-6 MARIA DE LOURDES ABADIA 
***** *** * PARECER ********* 

PMDB 

dos dispositivos 

como os objet i vos 
parte , a emenda . 

PFL 

A Emenda propõe o acréscimo de dispositivo ao Capítulo I 
do Substitutivo do Relator. 

Em que pese a autoridade mora l da i lustre proponent e , 
nos termos em que está redigida , a Emenda não pode ser inse
rida no texto constitucional . 

Pela rejeição. 
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ES30713-4 MARIA DE LOURDES ABADIA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

PÁG: 1405 
16/10/ 87 
15:52:30 

Emenda ao art . 6o . sobre direito à informação, educação 
para o consumo, proteção à saúde e afins. 

O assunto já está tratado nos 36 e 40 do art. 6o . 
Pela rejeição . 

ES30714-2 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES30715-1 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30716-9 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES30717-7 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL 
********* PARECER ********* 

Embora o espírito da Emenda esteja contemplado no Subs
titutivo, "pela participação da comunidade" entre as diretri
zes organizacionais do Sistema único de Saúde, a forma de 
Conselhos Comunitários não foi definida . 

Somos, pois, pela aprovação parcial . 

ES30718-5 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda proposta pretende conferir isonomia salarial a 
todos os profissionais de saúde com o mesmo nível de forma
ção. 

Consoante o Substitutivo do Relator, a política de re
cursos humanos está cometi da ao Sistema único de Saúde e é, 
portanto, matéria pertinente a legislação ordinária . 

Somos, pois, pela sua rejeição . 

ES30719-3 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30720-7 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda trata de inegibilidade, introduzimos novos 
princípios. 

Somos pelos princípios estabelecidos no parágrafo ao. do 
art. 13. 

Pela aprovação parcial. 

ES30721-5 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL 
********* PARECER ********* 

O relator optou pela manutenção do texto do substitutivo 
por entendê- lo mais abrangente. 
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Pela rejeição. 

ES30722- 3 MARIA DE LOURDES ABADIA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

PÁG : 1406 
16/1 0/ 87 
15:52:30 

Os obje t ivos da Emenda estão contemplados no Substitu-
tivo, embora a redação, como está proposta , não seja in-
cluida . 

Pela aprovação parcial . 

ES30723-1 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria já se encontra suficientemente contemplada pe
lo Substituti vo . 

Concluímos pela prejudicialidade da Emenda. 

ES30724-0 ENOC VIEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A despeito de a nova redação dada aos var1os dispositivos 
da ordem econômica e da ordem social coincidir com a orien
tação do Substitutivo, somos pela rejeição da Emenda , por fu
gir às definições básicas do Projeto de Constituição, uma vez 
que propõe a fusão da matéria sob um único título . 

ES30725-8 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emendas inclusas querem que o Senado estabeleça alíquo
tas mí nimas e máximas, ao invés de só mínimas, para o ICMS 
incidente nas operações internas. 

O Projeto , repetindo tradicional regra das Constituições 
brasileiras, veda que os Estados , o Distrito Federal e os Mu
nicipíos estabeleçam diferença tributária entre bens e ser
viços, em razão da procedência ou destino. 

A Comissão de Si stemat ização está mantendo só as alíquo
tas mínimas, em acatamento à autonomia federativa. 

Rejeitada. 

ES30726-6 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

ES32905- 7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 

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

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artu r da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant•anna 
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ES28153- 4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

CARLOS SANT 1 ANNA 

Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jalles FOntoura 
Nilson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 

PÁG: 1407 
16/ 10/87 
15:52:30 

PMDB 

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

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

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

ES30727-4 

Constituinte 
Adolfo 01 iveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiare l li 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

AFIF DOMINGOS 
**** ***** PARECER *** ****** 

PL 

As empresas públicas e as sociedades de economia mista, 
como entidades da administração indireta, sujeitam-se não a
penas ao direito próprio da iniciativa privada, mas também 
estão subordinadas aos mesmos condicionantes e restrições di
tados pelo mercado em que atuam. 

Nesse contexto, instituir o concurso público como meca
nismo único de admissão de empregados representa impor-lhes 
restrições não compatíveis com a ~oção de flexibilidade ne
cessária ao cumprimento de suas atividades . 

Não somos contrário a adoção deste instituto, assim co
mo ao disciplinamento das cessões, mas acreditamos que deva 
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corresponder a preceito próprio das normas administrativas de 
cada empresa , defin i da e implementada em função de suas espe
cif i cações . 

Pela rejeição. 

ES30728- 2 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER **** ***** 

Adotou-se a expressão "orientação" por ser mais abrangente. 
Estimular é uma forma de orientar em determinada direção. 
Quanto às finalidades da utilização do mercado interno, 
adot ou-se a sugestão relativa à capacitação tecnológica da 
Nação. 
Pela aprovação parcial. 

ES30729-1 AFIF DOMINGOS PL 
**** ***** PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto . Verifica
mos que a tendênc i a dos Constituintes é pela proibição dessa 
prát ica 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 r i sco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim , entendemos que a nova Constituição não deva proi
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. 

ES30730-4 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

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

ES30731-2 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

A proposta conflita com a sistemática geral adotada pelo 
Substitutivo , que não adota o sistema do registro prévio. 

Pela rejeição . 

ES30732-1 AFIF DOMINGOS PL 
** ** ***** PARECER ** ******* 

Objetiva a Emenda i nserir no Projeto de Constituição 
dispositivo pelo qual se es t abelece que "do rótulo ou dos 
anúncios dos produtos industrializados deverá constar , além 
do preço final, o valor discriminado dos tributos que sobre 
eles incidirem" . 

Não obstante as razões apresentadas para a Emenda, en -
tendemos que a matéria nela tratada deve, pela sua nature 
za e peculiar i dades, ser disciplinada a nível de norma in
fraconstitucional . 

Pela rejeição . 

ES30733-9 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente 
foram objet o de profundas análises e amplas discussões em to
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Ve r ifica
mos que a tendência dos Constituintes é pela proibição dessa 
prática que , no entender de muitos, é uma forma de exploração 
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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 s i mples correria o risco de ating i r 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 i nteres
ses dos trabalhadores. 

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

ES30734-7 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

Propugnao ilustre autor da Emenda que se delimite a ex
tensão da ação direta de inconstitucionalidade . 

A pretensão nos parece just a. 
Pela aprovação. 

ES30735- 5 AFIF DOMINGOS 
********* PARECER ********* 

PL 

Emenda ao parágrafo 49 do art. 6o. com vista a tornar o 
dispositivo abrangente. 

A proposta já aparece concisa e abrangente na redação 
oferecida pelo Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES30736-3 AFIF DOMINGOS PL 
***** **** PARECER **** ***** 

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

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

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

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

PARC I ALMENTE APROVADAS 
Ar t ur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant'anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
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ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

AFIF DOMINGOS 

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

HARMONIZAÇÃO 

PL 

PÁG: 1410 
16/10/ 87 
15:52 :30 

As emenda ES23484-6, ES30536-1 e ES23312-2, respectiva
mente, dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para 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 igua l proposta, de f orma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o. ; o Constituinte Agripino de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "científica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Constituição. O Relator, agradecido pelas sugestões, opta, 
porém, por alteração redacional do parágrafo 9o . , harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6, ES30536-1 , ES23312-2 . 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

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

ES30737-1 

Constituinte 
Adolfo Oliveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Mun i z 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costá Ferreira 
Matheus Iensen 

AFIF DOMINGOS 
********* PARECER ********* 

PL 

A redação proposta na Emenda, para o parágrafo 5o . , do 
art.9o., do Sub5titutivo, apenas difere do texto original , 
na parte relativa ao desconto em folha, previsto em outro 
dispositivo. 

Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES30738-0 AFIF DOMINGOS PL 
*** ***** * PARECER **** ***** 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relatoria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o ãssunto também desenvolveram estudos tão det idos 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 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES30738-0 AFIF DOM I NGOS PL 

PÁG: 1411 
16/ 10/ 87 
15 :52 :30 

próprios que contemplam os interesses soc i al, econômico e po
lítico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Subs t itut i vo . 

ES30739-8 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER *****~*** 

É dever do Estado propiciar ao menor de14 anos condições 
satisfatór i as a fim de ded i car-se ao que é próprio de sua 
idade. Se lhe for permitido trabalhar , sem qualquer ressalva , 
estar-se-ia criando dificuldades para que êle possa estudar. 
Por questão de coerênc i a , não pode o Estado, de um l ado 
obrigar os pa i s a mandarem a criança frequentar a esco l a até 
os 14 anos e, de ou tro , deixar que a mesma trabalhe antes de 
completá-los . Fala-se tanto , atualmente , em menor abandonado, 
menor delinquente e menor analfabeto ou sem escola para poder 
estudar . entretanto, deve-se fazer uma opção . Nós a f i zemos 
no sent i do de que, pelo menos do ponto de v i sta constitucio
nal , o Estado venha a proteger a infância na sua plenitude. 
Nesse sentido, a fim de resguardar as peculiaridades próprias 
da infância e da adolescência , optamos por alter a r a redação 
do presente inciso aditando-se a ele a expressão "salvo na 
condição de aprendiz" na forma do substitutivo. 

ES30740- 1 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30741-0 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

A Emenda ampl i a o elenco de partes legitimadas para a 
propos it ura da ação de inconstitucionalidade (art. 149 e in
cisos) , o que não encontra guarida no seio da Comissão de 
Sistematização, que se preocupa com o emperramento do STF. 

Pela rejeição. 

ES30742-8 AFIF DOMINGOS PL 
***** **** PARECER ********* 

Propõe al t eração na redação do parágrafo 27 do artigo 
6o . , para elencar fatos típicos sujeitos a apenação com pri
são perpétua ou pena de morte. Tais penas, em primeiro lugar, 
chocam-se com a tradição constitucional e legal brasileira . 
Em segundo lugar, tem demonstrado a experiência de vários pa
íses que não há relação direta entre a aplicação de penas má
ximas e a redução da violência e criminalidade. 

Pela reje i ção . 

E$30743-6 AFIF DOMINGOS PL 
***** **** PARECER ******* ** 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9. 

E$30744-4 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER *** ****** 

A emenda pretende suprimir o d i sposi t ivo 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
ra r saúde , higiene e segurança à c l asse trabalhadora bras i 
leira . 

Pela rejeição. 

ES30745-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER *** ****** 

A nosso ver, deve a Constituição assegurar ao trabalhador 
remuneração adicional por trabalho realizado em atividades 
insalubres, penosas e perigosas. É da just iça e .ementar a 
compensação financeira pelo r i sco adicional que o trabalhador 
corre. Esse o mínimo que deve ser garantido a todosm, inde
pendentemente de compensações outras objeto de negociações 
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Nada impede que a Constituição configure no seu texto di
rei t os sociais aos trabalhadores e, entre esses direitos, se 
pretenda assegurar assistência aos seus filhos e dependentes , 
pelo menos até 06 anos de idade, em escolas e pré-escolas, se 
cons ti tuindo , essa pretensão , num benefício de grande alcance 
social. O propósito do nobre parlamentar em suprimi-la do 
Projeto , parece-nos de todo sem fundamento, pelo que con
sideramos r ejeitada a Emenda em questão . 

ES30747-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
***** **** PARECER ********* 

Consideramos o seguro contra acidentes do trabalho uma 
garant i a fundamental para o trabalhador e, como tal, deve, ao 
lado de outras de igual valor, figurar na futura Constitui
ção. 

ES30748-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A matéria de que cogita a Emenda é de natureza adminis
trativa ou processual e, portanto , inadequada ao texto cons
titucional. 

ES30749-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ** **** *** 

A garantia da proteção legal do salário, bem como , a ca
racterização como crime de sua retenção dolosa, é, a nosso 
ver, de todo necessário que se faça constar do tex t o consti
tucional , uma vez que já se constitue num princípio univer
salmente instituído , no sentido não somente de preservar um 
direito que representa o alicerce da manutenção do trabalha
dor e de sua fam í lia , mas , também, de resguardá-lo contra os 
riscos daquela retenção dolosa por parte de certas empre
sas que dela se beneficiam, a títu lo de auferirem lucros . 

Assim , opinamos pela rejeição da presente emenda. 

ES30750-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A proibição do trabalho ao menor de 14 anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz , e a regulação das atividades 
de locação de mão-de-obra permanente, são questões fundamen
tais que não podem ficar excluídas de um texto constitucional 
vo l tado para o soc i a l . 

ES30751-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
*** ****** PARECER ********* 

Os dispositivos do Substitutivo que a Emenda em apreço 
pretende suprimir são , a nosso ver , condição da efetiva li
berdade e autonomia sindical. Concordamos com os pontos ex
pressados. 

Mas , não deve a Constituição limitar-se a garantir a livre 
associação . É necessár i o que conste a vedação de autorização 
estatal a criação e funcionamento das entidades, a vedação a 
toda interferência do Poder Público, a previsão da contribui
ção dos associados , a livre filiação , a questão da representa
ção no caso de exist ir mais de um sindicato , a participação 
nos acordos e a não d i scriminação , expressa , dos s i ndicatos 
rurais . Portanto, somos pela aprovação, nos termos do Subs
titutivo. 

ES30752-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
** **** *** PARECER ********* 

A Emenda propõe que seja vedada a interferência do Estado 
no exercício da atividade sindical e n~o na organização sin
dical, como está no parágrafo 2o. do art . 9o . do Substituti
vo . 

Mas a redação do Substitutivo, a nosso ver , é melhor, por 
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ser mais abrangente, do ponto de vista do mais amplo reconhe
cimento da liberdade de associação. 

Pela rejeição . 

ES30753-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

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

Consideramos, entretanto, que ela se legitima, quando ope
rada pela assembléia geral da entidade sindical, relat ivamen
te à categoria profiss ional ou econômica que ela representa, 
uma vez que todos os integrantes da categoria se beneficiam 
das vantagens conquistadas pelo órgão de classe. 

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

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

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

ES30754-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ******** * 

A redação proposta na Emenda, para o parágrafo 5o., do 
art.9o., do Substitutivo, apenas difere do texto original 
mas o conteúdo é aproximadamente idêntico. 

Somos pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES30755-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ** ****** * 

Em dois pontos a Emenda coincide com as normas do Subs
titutivo sobre o direito de greve. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo, consu lt ando
se a justificação do Substitutivo no parecer à Emenda número 
ES22141-8. 

ES30756-8 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a tornar o alistamento e o voto faculta 
tivo ou voluntár1o. 

Entendemos que o exercício do voto é um dever c1v1co. 
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. 

ES30757-6 PAULO ROBERTO CUNHA 
*** ****** PARECER ********* 

Pela rejeição, por ser desnecessária a previsão 
cional a respeito. 

ES30758-4 PAULO ROBERTO CUNHA 
********* PARECER ********* 

PDC 

const Hu-

PDC 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o artigo 37 com 
seus ítens foi excluído do texto do Substitutivo, com exceção 
apenas do parágrafo único, que trata da criação , incorpora
ção, fusão e o desmembramento de municípios, que passou a 
compor o artigo 35 como parágrafo 2. 
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A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a or i en t ação adot ada pelo Rela t or . 

Pela r ej e i ção. 

ES30760-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES3076 1- 4 PA ULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

O dispositivo que a Emenda pretende suprimir é decorren
te de remissão contida no art. 140 . 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo . 

ES30762-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

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

ES30763-1 PAULO ROB ERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e 
em essência consideradas pelo Substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES30764-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* 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 i scalização meramente con
tábil . Interessa , is t o sim, o exame da gestão de cada órgão 
da admin i stração pública sob os aspectos finance i ro , orçamen
tário e patrimonial, como prevê o Substitutivo. 

Pela rejeição. 

ES30765-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Sendo a contabilidade um técnica a serviço da auditoria , 
não há razão pa r a alteração do texto , no parcicular , do Subs-
titut i vo . · 

Pela r ejeição. 

ES30766-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
*** ****** PARECER ********* 

O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa 
a enumeração dos conhecimentos ex i gidos para o exercício do 
cargo de Min i s t ro, tanto que até contadores já foram selecio
nados pa r a o importante mi ster . 

Não há nenhum desdouro para a Contab i lidade não figurar no 
dispositivo em questão. Apenas preferimos seguir a praxe, no 
particular, do Direito Constitucional brasileiro. 

Pela rejeição . 

ES30767-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Apenas a supressão dos termos referidos pela Emenda, àão 
se presta a obviar os inconvenientes vislumbrados pelo ilus
tre Autor , haja vista que perdurará como critério de aferição 
do merecimento a frequência e aproveitamento em cursos de 
formação e aperfeiçoamento de magistrados . 

Ademais , s egundo se vê do preceito alvo da Emenda , o 
critério predominante para a aferição do merecimento será a 
presteza e segurança no exercíc io da jurisd i ção , não sendo 
imperativa , portanto , a frequência e aprove i tamento nos cur -
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sos mencionados . 
Pela rejeição. 

ES30768-1 PAULO ROBERTO CUNHA 
********* PARECER ********* 

PDC 

PDC 

PÁG: 1415 
16/10/87 
15:52:30 

A Emenda visa a supressão de expressão indispensável ,que 
procura exatamente assegurar, na hipótese, a observânc ia do 
quinto estabelecido em favor dos membros do mi nist$r io públ i
co e dos advogados. 

Pela rejeição. 

ES30769-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Há que ser preservado, em nosso entender, o quinto esta
belecido no preceito a lvo da Emenda, que se assenta na nossa 
melhor tradição e expr essa o entendimento da maioria dos ·;
lustres Constituintes, desde a fase inicial dos trabalhos de 
elaboração consti t ucional . 

Pela rejeição . 

ES30770-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

O magistério, tal como previsto no texto, tem signifi ca
do estri to, não incl uindo, assim, o tipo de função referido 
pelo ilustre Autor. 

Pe l a rejeição . 

ES30771-1 PAULO ROBERTO CUNHA 
********* PARECER ********* 

Esta emenda já foi acolhida (es291441). 
Pela prejudicialidde. 

ES30772-0 PAULO ROBERTO CUNHA 
********* PARECER ********* 

PDC. 

PDC 

A emenda pretende que o art. 142, "caput", torne obrigada 
a postulação por advogado nos juízos de pequenas causas. Não 
nos parece necessária essa previsão . 

Pela rejeição. 

ES30773-8 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe excluir a referênc ia final ás "atribui
ções conciliares e outras". Optamos por texto mais semp l es e 
conciso . 

Pela rejeição. 

ES30774-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a supressão do parágrafo 3. do art . 142. 
Optamos por mantê-lo. 

Pela rejeição. 

ES30775-4 PAULO ROBERTO CUNHA 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende introduzir alterações na for ma 
gamento e de atualização dos valores das precatórias 
ais. 

PDC 

de pa
judici-

São justas as razões invocadas pelo ínclito constituin
te . Temos, no entanto , que sua opinião colide com o en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 

ES30776-2 PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT 
********* PARECER ********* 

Deseja o Autor da Emenda a supressão do artigo 206 do 
Projeto de Constituição da Comissão de Sistemat i zação, o qual 
obriga a avaliação, pelo Legislativo competente, das leis que 
concedam isenção ou outro benefício fiscal, conforme vier a 
ser disciplinado em lei complementar . 

A fundamentação apresentada é a de que os incentivos 
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são de feito incerto e deveriam ser substituídos por s ubven
ções, certamente orçamentalizadas. 

Ora , a lei complementar, de que fala o d i spos itivo, pode
ria exatamente ser o instrumento para se fazer o acoplamento 
do sistema de incentivos com os planos e orçamentos do Proje
to. Ademais, o artigo 206 que se quer suprimir consubst ancia 
uma medida de valorização do Poder Legislativo, e obstaculi
za, de maneira eficaz, o desvirtuamento da política de in
centivos. 

Pela rejeição. 

ES30777-1 PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT 
********* PARECER ******** * 

A Emenda visa à inc l usão, no Título VI do Substi tuti vo, 
de norma em que se estabelece critério a ser obedecido pela 
lei que instituir taxa remuneratória de serviço público . 

Não obstante o alcance da medida, entendemos que não 
deve figurar no texto constitucional, porquanto, em face do 
conceito de taxa adotado pela doutrina e pela jurisprudência, 
e inserto no ítem II do art. 195, o pagamento desse tributo 
representa uma contraprestação do contribuinte, devendo, 
portanto, os benefícios fiscais a ele relativos serem 
concedidos ou não pela respectiva entidade tributante. 

Pela rejeição. 

ES30778-9 PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT 
********* PARECER ********* 

Cuida a emenda de alterar a redação do parágrafo 26 do 
artigo 6o .. A redação do Projeto permitirá que se a l cance o 
mesmo objetivo visado pelo Autor. Ambas as redações asseguram 
que apenas os necessitados receberão assistência judiciária 
gratuita . 

Pela aprovação. 

ES30779-7 MÁRCIA KUBITSCHEK PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Emenda no . 
ES29575-6 
ES33594-4 
ES27833-9 
ES25117-1 
ES21813-1 
ES22863-3 
ES23022-1 
E$33794-7 
E$29003-7 
E$30674-0 

E$32905-7 
E$28423-1 
E$30406-2 
E$30726-6 
E$28153-4 
E$30736-3 

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Migue l Friedrich 
José Ignác io Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elí sio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távola 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ri beiro 
Carlos Sant •anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
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ES30779-7 

ES 22122- 1 
ES32110- 2 
ES30779- 7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES2 1725-9 
E$22863-3 
E$31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528- 0 

MÁRCIA KUBITSCHEK 

Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egre j a 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jal l es Fontoura 
Ni lson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 

PMDB 

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

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas , as demais , que propugnavam a manutenção 
do texto original tom ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepan t e da 
solução aprovada , estão consequentemente prejudicadas . São as 
seguintes. 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902-7 
ES30612-0 
ES26521-1 
ES32600-7 
E$27377-9 
ES28055-4 
ES29719- 8 

ES30780- 1 

Constituinte 
Adol f o 01 ivei r a 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

MÁRCIA KUBITSCHEK 
** ** ***** PARECER ********* 

PMDB 

"Data Venia" , a matéria proposta não gosa da excelsitude 
necessár i a para sua inclusão na Constituição , melhor se aco
modando no âmbito da leg i slação estadual. 

Pela rejeição. 

ES30781-9 ·MÁRCIA KUBITSCHEK 
**** ***** PARECER ** ******* 

A matéria versada na emenda em apreço é 
legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES30782-7 MÁRCIA KUBITSCHEK 
******* ** PARECER ********* 

PMDB 

típica de 

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

Pela rejeição. 

ES30783-5 DOMINGOS JUVENIL PMDB 
********* PARECER ********* 

Sendo a contabilidade um técn i ca a serviço da auditoria , 
não há razão para alteração do texto , no parcicular, do Subs
titutivo. 

Pe l a rejeição. 

ES30784-3 DOMINGOS JUVENIL PMDB 
********* PARECER ********* 

Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo 
propósito , é irre l evante 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 púb li ca sob os aspectos financeiro, orçamen
tário e patrimonial, como prevê o Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES30785-1 DOMINGOS JUVENIL PMDB 
********* PARECER ********* 

O Leg i slativo tem entendido ser meramente exemplificativa 
a enumeração dos conhecimentos exigidos para o exercício do 
cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecio
nados para o importante mister . 

Não há nenhum desdouro para a Contabilidade não figurar no 
dispositivo em questão . Apenas preferimos seguir a praxe, no 
particular, do Direito Constitucional brasileiro . 

Pela rejeição . 

ES30786-0 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o Constituinte Senador Cid Sabóia de Carvalho, a 
supressão dos parágrafos do artigo 60 das Disposições Transi
tórias, pemanecendo apenas o seu "caput", eliminadas as ex
pressões "com as atribuições de" . Alega , o ilustre Consti
tuinte, que a discriminação, como está "criará dúvidas sobre 
as funções da Polícia Federal , esvaziando-a de seus princi
pais objetivos em uma área da maior importância, na qual tem 
comprovado sua eficiçência". 

A Emenda contribui para o aperfeiçoamento do projeto, 
desde que o "caput" do artigo seja redigido de forma a expli 
citar a sua abrangência, ainda que de forma suscinta . Apro
veitando a proposição do ilust re Senador, sugerimos nova re
dação ao dispositivo. 

Pela aprovação. 

ES30787-8 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Cremos dispensável incluir a educação e a saúde no art. 
254 como propõe o autor desta Emenda, uma vez que tais direi
tos estão assegurados no Título IX - Da Ordem Social - Capí
tulo II - Da Seguridade Social -, Seções I - Da Saúde, II 
Da Prev idênc i a Social, e III - Da Assistência Social, e ainda 
no capítulo III - Da Educação e - Cultura. Mais especifica
mente no setor r ural, a educação e a saúde também estão pre
vistas noa art. 251 , tendo em vista que tais serviços sociais 
integram as ações das políticas agrícolas e agrária, a serem 
estabelecidas no Plano Naciona l de Desenvolvimento agrário . 

Assim, somos pela rejeição da Emenda. 

ES30788-6 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela reje ição . Os imóveis rurais que cumprem sua função 
social não são passíveis de desapropriação para fins de re
forma agrária , não cabendo ações desapropriatórias sob qual 
quer outro pretexto . 

ES30789-4 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB 
********* PARECER ********* 
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ES30790-8 BOCAYUVA CUNHA 
********* PARECER ********* 
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A inc l usa emenda pretende incluir na imunidade prevista 
para o ICMS "a extensão de incentivos à exportação ao setor 
de serviços de engenhar i a, inclusive isenção de i mpostos no 
país e não incidência de contribuições j á pagas nos países 
onde se execute os serv i ços" (art. 209, 8o ., I I, d ) . 

Justif i ca que a const i tuição deve reconhecer a i mport ância 
das empresas de serviços técnicos de engenharia para o adven
to no Brasil da sociedade pós-industria l . 

A emenda - da t a venia- é conf usa , mi sturando incentivos 
à exportação, outros impostos e contr ibu ições , quando o art . 
209 trata apenas dos impostos atribuídos aos Estados . 

As isenções e ext ensões de incentivos são mais própri os da 
lei comum de cada pessoa const i tuciona l . 

ES30791-6 BOCAYUVA CUNHA PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda desce a minúcias que são , evidentemente , da es
fera da legislação ordinária . 

Pe l a rejeição. 

ES30792- 4 BOCAYUVA CUNHA PDT 
******* ** PARECER ********* 

Pe l a aprovação, nos t ermos do substi t utivo do relat or. 

ES30793- 2 BOCAYUVA CUNHA PDT 
********* PARECER **** ** *** 

Encontram-se, no a r t . 83, delineadas as competênc i as pri
vativas do Senado da República . A presente Emenda introduz 
nele alteração que va i de encontro à op i nlão da maior i a dos 
component es da Comissão de Sistematização . Por isso , somos 
pela rejeição da Emenda . 

ES30794-1 BOCAYUVA CUNHA PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame , de autoria do Deputado Bocayuva Cunha, 
propõe a exoneração de Ministro de Estado tanto por at o do 
Presidente da República, quanto por inic i ativa da Câmara Fe
deral . Entendemos que a moção de desconfi ança levada a efeito 
pela Câmara Federal deva recair por sobr e todo o Gabi net e e 
não sobre esse ou aquele Ministro. Em verdade, o Minis t ro e
xonerado não corresponde é à confiança do Primeiro- Ministro . 

Pela rejeição. 

ES30795- 9 BOCAYUVA CUNHA PDT 
********* PARECER ** ***** ** 

A Emenda deixa ver o encurtamento do mandato dos a t uais 
Deputados e Senadores com a presente tarefa consti t uin t e . So
mos em pr incípio cont r ár io a qualquer redução de mandat o , es
pecialmente em respei t o à decisão dos e l eitores que , quando 
sufragaram os nomes dos seus candidat os, o fizeram par a que 
eles exercitassem a respectiva representação polí t ica no lap
so lega l mente fi xado e conhecido do e l e i t or ao mani fes t ar o 
s eu voto . 

Pela rejeição. 

ES30796-7 BOCAYUVA CUNHA PDT 
********* PARECER ********* 

O ar t . 113 do Subst i tutivo t r a t a do mandato do Presiden
te da República. A alteração preconi zada pela Emenda , conquan 
to dev i damente jus tificada, const it uiu matéria pol êmi ca, ob
j eto de estudos e def in i da adequadamente , de acordo com a o
pin ião major itár ia dos membros da Comissão de Sis t ematização . 

Pela rejeição, na forma do Subst i tu t ivo. 

ES30797-5 BOCAYUVA. CUNHA PDT 
********* PARECER *** ****** 

A presente Emenda r e f ere-se às atribuições do Presidente 
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da República, delineadas no art . 115, que compõe a Seção II 
do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente 
sobre as alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emen
da , porquanto man t emos no Substitu t ivo o regime parlamenta
rista, com as competênc i as e atr i buições que foram objeto de 
análise e aprovação das lideranças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES30798-3 BOCAYUVA CUNHA PDT 
*** ****** PARECER ********* 

A emenda proposta estimula a eficácia do transporte a
quaviário nacional, bem como aprimora o texto const i tucional. 

Pela sua aprovação parcial . 

ES30799-1 BOCAYUVA CUNHA PDT 
** ******* PARECER ********* 

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

ES30800-9 BOCAYUVA CUNHA PDT 
*** ****** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30801-7 BOCAYUVA CUNHA PDT 
**** *** ** PARECER *** ****** 

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

Pela rejeição. 

ES30802-5 BOCAYUVA CUNHA PDT 
***** ** ** PARECER *** ** **** 

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

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

Pela aprovação. 

ES30803-3 BOCAYUVA CUNHA 
****** *** PARECER ***** **** 

ES30804-1 

A questão já se acha definida no projeto. 
Pela rejeição . 

JORGE VIANNA 
**** **** * PARECER *** **** ** 

PDT 

PMDB 

Não há, no Projeto de Constituição, artigo de número 427, 
ou qualquer norma enfocando o assunto para o qual a Emenda 
postula nova redação. Dessa forma , a proposta contida na 
Emenda fica prejudicada. 

Pela prejudicialidade. 

ES30805-0 JORGE VIANNA PMDB 
** **** ** * PARECER **** *** ** 

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

Optou, também, por disciplinar, nas Disposições Transitó
rias- Art. 67 do Substitutivo- os aspectos de pra~os, ob-
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PMDB 

Com tal medida, ficam atendidas , ao mesmo tempo, as emen
das supressivas e aque las de cará t er mod i ficativo - ain·da que 
parcialmente . 

ES30806-8 TADEU FRANÇA PDS 
******* ** PARECER ** ******* 

De fato, como constante na justificação da emenda, a re
dação do parágrafo 2o . do art. 229 , poderia levar a compulso
riedade de se atribuir benefícios fiscais ao cooperativismo e 
a outras formas de associativismo , gerando distorções, seja 
pela repercussão nas f inanças públicas, seja pela concorrên
cia desigual que poderia gerar e, ainda, seja pela impossibi- · 
lidade de se assegurar a eficácia desses instrumentos de pro
moção da atividade proditiva que adviria com a setorização e 
com a natureza facultativa dos incentivos . 

Acreditamos, assim , que devamos supr1m1r a expressão 
"com incentivos financeiros, f i scais e creditícios" do dispo
sitivo const i tucional . 

Pela aprovação parcial. 

ES30807-6 TADEU FRANÇA 
********* 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. 

ES30808-4 OSWALDO LIMA FILHO PMDS 
** ***** ** PARECER ****** ** * 

O universo das atividades relacionadas ao aproveitamento 
dos recursos naturais di~criminados em recursos minerais e 
recursos hídricos requer um tratamento constitucional que 
consulte o tnteresse nacional sem contudo ir além dos limites 
razoáveis no que tange à determinação dos sujeitos e do obje
to dessas atividades. 

Pela rejeição. 

ES30809-2 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A emenda acrescenta dispositivo no Título das "D i sposi
ções Transitórias". 

O conteúdo da proposta não é matéria constitucional . 
Pela rejeição. 

ES30810- 6 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
******* ** PARECER *** ****** 

O parágrafo 2o . do artigo 74 do Substitutivo preceitua que 
o número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito Federal , 
será estabelecido pela Justiça Eleitoral , proporcionalmente À 
população , com os ajustes necessários para que nenhum Estado 
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou mais de oitenta 
Deputados . A emenda do ilustre autor situa os quantitativos 
mínimo e máximo em, respectivamente , oito e sessenta, justi
ficando os novos lim i tes como medida de defesa da representa
ção do Nordeste do País . 

O que se desejou, com a redação dada ao parágrafo 2o . do 
artigo 74, foi estipular regra mais consentânea com os inte
resses da população dos Estados populosos do Brasil , aumen
tando em vinte unidades o total das cadeiras reservadas na 
Câmara, o que constitui medida das mais justas e de inquesti
onável conveniência e que, a nosso ver , não causa prejuízo à 
representação do Nordeste do País, proporcionalmente , em maior 
número do que a representação conjunta daqueles Estados . 

ES30811-4 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Cabe ao Estado , através de seus programas habitaciona i s , 
com relevo pa ra o Sistema Financeiro da Habitação , prover a 
moradia para os tra balhadores . Atr i buir mais este encargo às 
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empresas, já oneradas com pesada carga tributária e outras o
brigações sociais , seria algo absolutamente insuportável , 
principalment e para as de médio porte. 

Pela rejeição. 

ES30812-2 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda trata de po líti ca agrícola, que deverá ser disci
plinada pela legislação ordinária. 

Somos pela sua rejeição. 

ES30813-1 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES30814-9 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

· O autor propõe limitar em 500 ha a área do imóvel rural 
insuscetível de desapropriação. 

A proposta é tecnicamente inviável, porque o tamanho do 
módulo rural varia em cada Região do país de acordo com a 
produtividade do solo e outras variáveis. 

Por esta razão, consideramos que a matéria deva ser tra
tada através de legislação ordinária . 

Assim, somos pela rejeição da Emenda. 

ES30815-7, OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

O Fundo Nacional de Reforma Agrária foi criado pelo art.28 
da Lei no. 4.504/ 64 (Estatuto da Terra) . 

Entendemos que não convém fixar na Constituição vinculação 
de receita a órgão, fundo ou despesa, como já consta da Carta 
vigente (art. 292, I), porque assim haverá maior flexib i lida
de na determinação dos gastos públicos , tendo em vista diver
sos fatores e interesses da Administração Pública . 

Somos , pois, pela rejeição da Emenda. 

ES30816-5 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Tecnicamente a Emenda conflita com o caput do art . 249, ao 
propor modificações no seu parágrafo único, pois limita a 
concessão de terras públicas a 100 módulos rurais e a brasi
leiros. 

Parece-nos que a medida constante do Substitutivo atende 
melhor á média de propostas dos Senhores Constituintes, per
mitindo a concessão de área maior, a critério do Congresso 
Nacional , com tramitação nas duas Casas. 

Somos pela rejeição. 

ES30817-3 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda dá nova redação ao art. 245 do Substítu~ 
tívo, acrescentando , inclusive, dispositivos. 

O disposto no parágrafo 1o. já está devidamente contempla
do no substitutivo. 

O disposto no parágrafo 2o. é, no nosso entender, matéria 
de legislação ordinária. 

Pela rejeição . 

ES30818-1 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A busca da consolidação e da autonomia da atividade eco
nômica nacional constituí característica intrínseca aos dispo 
sítívos que definem a ordenação da atividade econômica, no 
Projeto de Constituição. Não se restringe, assim, a um dispo
sitivo que faculta a legislação ordinária definir preferên
cias a atividade econômica nacional . 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES30819-0 OSWALDO LIMA FILHO 
********* PARECER ********* 

PÁG : 1423 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

A pretensão desta Emenda transferindo o Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural da competência dos Estados e do 
Distrit o Federal para a compet ência da Un ião, realmente ser
virá melhor como instrumento da reforma agrária. 

Pela aprovação . 

ES30820-3 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
******** * PARECER ********* 

O autor propõe a fixação de um percentual de 30% sobre 
os recursos destinados à construção de habitações para apli
cação no meio rural . Consideramos que o texto Constitucional 
não deve estabelecer este ou outro percentual, que estão su
jeitos à variação de acordo com a evo lução da pol í tica habi
taci onal e outras prioridades que venham a ocorrer na dinâmi 
ca do processo de desenvol vimento econômico e social . 

Assim, somos pela rejeição da Emenda. 

ES30821-1 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

É pertinente ao texto constitucional estabelecer os pre
ceitos globais relativos aos influxos de capitais externos à 
economia brasileira. 

Entretanto , não lhe é compatível as normas relacionadas 
com a defin i ção e estipulação de limites para as remessas de 
fluxos monetários do exterior e com a demarcação de áreas e 
setores prioritários ou vedados às empresas de cap it a l es
trangeiro. Ao contrário , tais definições dependem e vinculam
-se sobretudo a objetivos e diretrizes de política econômica, 
de natureza dinâmica e , assim, própria da legislação ordiná
ria . 

Pela rejeição . · 

ES30822-0 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A pretensão desta Emenda transferindo o Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural da competência dos Estados e do 
Distrito Federal para a competência da União, realmente ser
virá melhor como instrumento da reforma agrária. 

Pela aprovação. 

ES30823-8 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A norma que a Emenda pretende inserir no texto constituci 
onal já consta do 2o.do art.207 do SUBSTITUTIVO do Rela 
tor (Projeto de Constituição). 

Pela rejeição . 

ES30824-6 OSWALDO LIMA FI LHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda aditiva propõe estabelecer a fixação do tamanho 
máximo da propriedade territorial rural, d i scipl i nando , ain
da , a destinação das áreas dos imóveis que excedam o máximo 
fi xado. 

O estabelec i mento do limite físico de propriedade, no 
nosso entender, não é matéria constitucional . 

Por outro lado , é pertinente salientar que, se a matéria 
for contemplada na legislação ordinária, a fixação do tamanho 
máximo da propriedade seja feita não em hectares, mas com ba
se no múltiplo do módulo. Este permite viabilizar a área má
xima com a flexibilidade que se deseja, em função das pecu
liaridades regiona i s , estrutura de produção e conjuntura só
c i o-econômica . Pela rejeição. 

ES30825-4 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda detalha a política agrícola, que deverá ser reme
tida para estudo posterior . 

Pela sua rejeição . 
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ES30826-2 OSWALDO LIMA FILHO 
********* PARECER ********* 

ES30827 - 1 

Matéria infraconstitucional. 
Pe l a rejeição . 

OSWALDO LIMA FILHO 
********* PARECER ********* 

Pelo não acolh i me nt o, por se trat ar de matéria 
constituc i onal . 

ES30828 - 9 OSWALDO LI MA FILHO 
******* ** PARECER ********* 
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infra-

PMDB 

A Emenda propõe i nclu i r um dispositivo no Cap í tulo II do 
Tí tulo VIII para que a penhora seja disciplinada no texto 
constitucional . 

A propos ta exam i nada , segundo a tradição do d i re i to bras i 
leiro , contém matéria expecíf i ca da legislação ordinár i a , de
vendo nela configurar mais adequadamente pelos desdobramentos 
que apresenta e porque haverá uma mais cuidadosa consideração 
em etapa pos t erior do processo legislat ivo. 

Pe l a rejeição. 

ES30829-7 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
***** **** PARECER *** ** **** 

A Emenda proposta não traz qualquer modificação que im
plique aperfeiçoamento e/ ou avanço de conteúdo na concepção 
do processo de part i cipação estatal no domínio econômico con
t ida no Projeto de constituição . 

Pela rejeição. 

ES30830-1 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A lat it ude dos elementos que compõem o universo das ati
vidades relatas a petróleo , hidrocarbonetos f luidos, gases 
raros , gás natural , e a seus derivados, bem como a minérios 
nucleares e seus derivados , requer que ao monopólio destas dê 
tratamento constitucional que consulte amplamente o interesse 
nacional, sem, contudo, ferir os limites razoáveis no que 
tange aos sujeitos e ao objeto dessas atividades. 

Pela rejeição. 

ES30831-9 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
******* ** PARECER ***** **** 

Sabidamente, todo um conjunto de var1aveis desempenha im
portância estratégica para a estipulação do efetivo controle 
nacional sobre um determinado empreendimento, dentre os qua i s 
destacam-se o controle do capital, da tecnologia e do mercado 

Nessa direção, é restritivo para a consecução desse con
trole definir a exigência da propriedade do capi t a l por bra
sileiros , sem distinguir sua natureza relativamente à compe
tência para a tomada de decisões. 

Pela rejeição . 

ES30832-7 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusão do a t o cooperat i vo e das operações de coopera
t iva com seus associados ou outra cooperativa, no rol da imu
nidades tributárias contraria tendência crescente dos senho
res Constituintes manifestada desde o início dos trabalhos 
das Subcomissões e das Comissões Temáticas. Com efeito , a 
ampliação das i munidades compremeteria a met a de se reforça
rem as finanças mun i cipais e estaduais e de se reduz i r o 
"deficit" público . 

Reje i tada. 

ES30833-5 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
*** ****** PARECER *** **** ** 

Esta Emenda intenta que "As empresas produtoras de inse
t icidas biológicos serão isentas de imposto de renda e a sua 
produção será isenta do imposto sobre produtos industriali -
zados pelo prazo de dez (10) anos". 

Tra t am- se de i senções de dois impostos da União: Impos-
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to de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados, acar
retando, em consequência diminuição das receitas tributárias 
da União, comprometendo o equilíbrio das receitas e encargos 
da União. 

pe l a rejeição . 

ES30834-3 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
**** ** *** PARECER ********* 

Pela aprovação parc ia l nos termos do Substit uti vo . 

ES30835-1 OSWALDO LI MA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Cons i deramos prejudicada a Emenda, tendo em vista que seu 
propósito já é atendido em disposi ti vo do capí t ulo sob re os 
Orçament os Públicos, que prevê a aprovação do orçamento da 
Segur idade Social pelo Congresso Nacional. 

Pela prejudicia l iadade . 

ES30836-0 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão não contr i bui para melhorar a composição dos 
princíp ios subordinantes da Ordem Econômica enumerados em 
conformidade com seus fundamentos. 

Pela r ejeição. 

ES30837-8 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A presente Emenda f oi aproveitada parcialmente no Substi
tutivo do Relator. 

Pe l a aprovação parc i al. 

ES30838-6 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Preferimos manter , no 2o .. Subst i tut ivo, o tratament o dado 
à questão da propriedade no 1o . Subst i tutivo. 

Pela rejeição. · 

ES30839-4 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30840-8 JOSÉ FREIRE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em ques tão visa a alterar a redação do ar t . 6o.do 
Título X, o qual trata da criação de novos Estados. 

Tendo em vista a supressão do refer ido dispositivo no Su
bstituti vo que vamos oferecer, em razão do acolh imento de 
Emenda para esse fim , concluimos pe l a prejudicial idade da 
presente preposição. 

ES30841 - 6 JOSÉ FREIRE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, t endo em vista que o Substi t ut i vo mantém 
o controle externo com o auxílio do Tribunal de Cont as doEs
tado ou do Município , onde houver, vedando, porém, a c r iação 
de novos Tribunais , Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

ES30842-4 JOSÉ FRE I RE PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda a suprimir o artigo 34 das Dispos ições 
Transitórias que , segundo o seu Autor , beneficia , indev i da
mente, os servidores públicos detentores de elevadas remune
rações, hoje conhecidos como "marajás". 

A supressão pretendida, ao contrário do que supõe o au
tor, beneficiaria os chamados "marajás". O Relator opta por 
mod i ficar a redação do referido dispositivo, a fim a limitar 
ainda ma is a remuneração desses servidores. 

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

Pela rejeição. 

ES30844-1 JOSÉ FREIRE 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 
afi gura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES30845-9 DIONÍSIO HAGE PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30846-7 DIONÍSIO HAGE PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30847-5 DIONÍSIO HAGE PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES30848-3 JOSÉ FREIRE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda é aceita em quase a sua totalidade, excetuan
do-se a prescrição de direção administrativa descentralizada 
e interdependente em cada nível de governo. 

Entendemos que , a se manter a direção administrativa 
descentralizada, estar-se-á mantendo , também o processo de 
esfacelamento da saúde . 

Somos pois, pela sua aprovação parcial. 

ES30849-1 JOSÉ FREIRE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação . 

ES30850-5 NYDER BARBOSA 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 
legislação complementar, conforme texto do Substitutivo e a 
opinião da maioria dos Membros desta Comissão. 

Pela rejeição. 

ES30851-3 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria relacionada com demarcação de linhas de fronteira 
entre Estados e Munic í pios poderá ficar sob a tutela dos es
tudos técnicos que se procederão na Comissão de Redivisão 
Territorial e outros órgãos próprios . 

A providência suger i da é dispensável. 
Pela rejeição da Emenda. 

ES30852-1 NYDER BARBOSA 
********* PARECER ********* 

PMDB 
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A emenda em exame propõe nova redação ao 11 do art.6o . 
do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 

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

Pela rejeição. 

ES30853-0 NYDER BARBOSA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Somos pela rejeição . Entendemos que deva ser mant i da a 
gratuidade da celebração do casamento, não institu í da, porém, 
a gratuidade do processo de habilitação para o casamento. 

Pela rejeição. 

ES30854-8 NYDER BARBOSA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

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

Por essa razão, julgamos prejudicada a presente Emenda. 

ES30855-6 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa assegurar a homens e mulheres determinar o 
número de seus filhos sem infringir o princípio à vida desde 
a concepção. 

Somos pela rejeição apesar da relevância da proposta ten
do em vista que a regu l amentação do aborto deverá merecer 
melhor apreciação em ocasião mais favorável. 

ES30856-4 GUMERCINDO MILHOMEM PT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30857-2 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitut i vo . 

ES30858-1 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

Rejeitamos a Emenda porque entendemos que o assunto deve 
ser objeto de Lei Ordinária. 

ES30859-9 VIRGÍLIO TÁVORA 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 idé i a da 
proposição estará contida na nova redação dada àquele 
d i s pos it i v o . 

Pela aprovação parcial . 

ES30860-2 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende disciplinar o tratamento paranormal 
gratuito. 

Como se trata de matéria pertinente a esfera da l ei or
dinária, somos pela sua rejeição. 

ES30861 - 1 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a alteração 
proposta contribui para o aperfe"çoamento do Projeto, tornan
do-o mais complexo, preciso e consistente.idem com a maioria 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo . 
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ES30862-9 VIRGÍLIO TÁVORA 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 i tem I I do 
art. 24 das Disposições Trasitórias como está redigida. 

Pela rejeição. 

ES30863-7 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
******* ** PARECER *** ** **** 

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

Pela rejeição. 

ES30864-5 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES30865-3 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
***** **** PARECER **** ***** 

O autor propõe a sistematização , em um artigo e um pará
grafo e três itens, todos os textos do Substitutivo que se 
referem ao problema do planejamento do desenvolvimento regio
nal, suprimindo os artigos 61, 62, 63 e 64, das Disposições 
Transitórias, os parágrafos 1o. e 2o. do art . 50 e o art . 51. 

Acrescenta ele que sua síntese incorpora o essencial do 
problema . 

A nosso ver a supressão dos dispositivos se apresenta co
mo a melhor solução , daí porque julgamos procedente, em par
te, a proposição. 

Pela aprovação parcial. 

ES30866-1 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ******* ** 

A apreciação da emenda do nobre Constitu i nte, que altera 
o item I, do parágrafo 6o., do artigo 220, levou-nos à con
clusão de que ela pode ser aceita parcialmente, porquanto 
trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimo
ramento do Substitutivo, tornando-o mais ajustado . 

Assim, somos pela aprovação parcial conforme redação do 
Substitutivo. 

ES30867-0 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
******* ** PARECER ********* 

Pretende a Emenda , ao modificar a redação do art. 213, 
item I, letra "a", garantir aos Territórios Federais 
auferirem recursos do Fundo de Participação, em igualdade de 
condições com os Estados e o Distrito Federal. 

Os argumentos expendidos na Justificação convencem o Re
lator da necessidade de se preservar essa equiparação de qua
se duas décadas, que não pode ser coartada abruptamente. 

Pela aprovação . 

ES30868-8 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
** ****** * PARECER ********* 

A substituição da na t ureza imperativa e indicativa do 
Planejamento Estatal, pelos termos "vinculatório " e "induti
vo" como pretende a emenda, não traz avanço de conteúdo rela
tivamente ao constante no susbstitutivo , podendo, entretanto , 
levar à inocuidade da função de planejamento. 

Pela rejeição. 

ES30869-6 VIRGÍLIO TÁVORA 
********* PARECER ***•***** 

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

PDS 

letra "c" do 
ponderáveis 
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Embora não possamos 
adotado texto inspirado na 
considerada parcialmente 
proposição estará contida 
dispositivo. 

acolhê-la na íntegra , porque 
Emenda ES32871-9, é de ser 

aprovada , já que a idéia da 
na nova redação dada àquele 

Pela aprovação parcial . 

ES30870-0 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda consiste em acrescentar determ i nado 
dispos i tivo à Seção I do Capítulo I do Título VIII, pelo qual 
se indicam a destinação geral dos tributos e os seus objeti
vos básicos. 

Sem embargo das razões invocadas a favor da Emenda, en
tendemos que tal dispositivo é desnecessário , porquanto os 
objetivos que expressa consideram-se vinculados à natureza e 
aos fins dos tributos. 

Pela rejeição. 

ES30871-8 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30872-6 CARLOS ALBERTO CAÓ 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 10 do 
6o. do Substitutivo . 

ES30873-4 

A Emenda é procedente e oportuna. 
Pela aprovação. 

CARLOS ALBERTO CAÓ 
********* PARECER ********* 

PDT 

artigo 

PDT 

A supressão do Estado de Defesa não nos parece conveni
ente, pois constitui medida preliminar, que evita o Estado de 
Sítio, somos pela manutenção do texto contido no Substitutivo 
sob exame. 

Pela rejeição . 

ES30874-2 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ********* 

O nobre constituinte pretende modificar dispositivo per
tinente ao parlamentarismo, por ser contrário ao sistema de 
governo proposto no substitutivo do Relator ao Projeto de 
Constituição. 

Embora respeite o ponto de vista do ilustre Constitu i n
te, penso ser necessário ao País a adoção de um sistema que 
propicie maior estabilidade às instituições políticas, evi
tando crises que retardam o amadurecimento democrático do 
Bras i l. O presidencialismo, por concentrar as decisões numa 
só pessoa , não me parece o melhor sistema. 

Pela rejeição. 

ES30875-1 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES30876-9 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES30877 - 7 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES30878-5 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
****** *** PARECER ********* 

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

ES30879-3 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
****** *** PARECER ** ***** ** 

A emenda propõe a participação dos trabalhadores nos 
processos decisórios relativos ao reaproveitamento de mão-de
obra e programas de reciclagem, a propósito da introdução de 
nova tecnologia. 

É matéria própria de acordos coletivos de trabalho. 
Pela rejeição . 

ES30880-7 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
** ******* PARECER **** *** ** 

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

Pela rejeição. 

ES30881-5 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
*** ***** * PARECER **** ** *** 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES30882-3 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda em exame, de autoria do Constituinte Carlos Al
berto Caó , propõe a supressão do artigo 129 e seus parágrafos 
1o . e 2o .. Trata-se de reintroduzir, no Projeto de Constitui
ção, o Sistema Presidencialista de Governo. Pela rejeição, 
nos termos do Substitutivo. 

ES30883-1 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
****** *** PARECER ********* 

As emendas abaixo relacionadas pretendem estender aos 
estados e municípios competência para promover a R.A . Com 
essa superposição de atribuições, é fácil antever a desordem 
jurídica que se operaria . São elas: ES33169-8, ES30883-1, 
ES33650-9 e ES26364-1. 

Pela rejeição . 

ES3ü884-0 RENATO VIANNA PMDB 
*** ** **** PARECER ********* 

Pelas razões invocadas pelo douto Constituinte, opino 
pela aprovação da Emenda , nos termos do Substitutivo . 
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Pretende-se , com a Emenda, "fixar a sede e estabelecer a 
jurisdição do Supremo Tribunal Federal, a exemplo das Consti
tuições anteriores". 

Tal objetivo já está superado pela existência de norma es
pecífica (Parágrafo único do artigo 134). 

Assim , opinamos pela prejudicialidade . 

ES30886-6 RENATO VIANNA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES30887-4 RENATO VIANNA PMDB 
**** *** ** PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo acrescentar parágrafo ao art. 
195 , pelo qual se estabelece qua as "taxas não poderão ter 
base de cálculo própria de impostos". 

Observa-se que a Emenda trata da matéria que , ao permi
tir clara e objetiva distinção entre os campos de incidência 
da taxa e do imposto, contribui efetivamente para uma racio
nal e adequada aplicação de ambos os tributos e, consequente
mente, para o próprio aprimoramento do sistema tributário . 

Pela aprovação. 

ES30888-2 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
** *** **** PARECER ** ****** * 

O autor da emenda intenta suprimir do Substitutivo a i
niciativa popular de emendar a Constituição. Pela rejeição. 

ES30889-1 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
****** *** PARECER ** ****** * 

Atendendo as ponderações do ilustre autor da Emenda, so
mos pela supressão da matéria indicada. 

Pe l a aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES30890-4 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
** ** **** * PARECER **** ***** 

O acesso das entidades sindicais profissionais às in
formações contábeis, dos planos de investimento, da composi
ção acionária , etc., das empresas , é de ser conseguido atra
vés de acordos sindicais. Não se trata de matéria constitu
cional. 

Somos pela rejeição. 

ES30891-2 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
** ******* PARECER ******** * 

A emenda foi rejeitada porque o artigo 232 já limita uma 
série de at i vidades no setor energético às empresas nacio

nais . Também prevê que a lei ordinária especificará as condi
ções para desenvolvimento das atividades nesse setor . Não há 
porque tornar mais serveras ainda as restr i ções ao capital es 
trangeiro, a nível constitucional, pois no futuro as circuns
tâncias poderão mudar. Não se trata de matéria constitucio
nal. 

Pela rejeição. 

ES30892-1 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
***** **** PARECER ****** *** 

Propõe o autor através de emenda aditiva, a criação jun
to às emissoras de Rádio e Televisão, de um conselho consul
tivo, que consagraria o princípio democrático de presença da 
sociedade junto aos meios de comunicação. 

Entende o Relator que, com a redação dada ao capítulo, 
atende no mérito à presente Emenda. 
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A emenda visa atribuir às Universidades o direito de 
estabelecer critérios próprios de plano de carreira dos 
docentes. 

A sugestão contida na proposta, conquanto constitua 
valioso subsídio, merece ser adequadamente considerada quando 
se tratar da legislação complementar e ordinária . 

Pela rejeição. 

ES30894-7 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação do caput do Art. 237, re
duzindo o prazo de ocupação de cinco anos para três anos e 
considerando que o período prescrito no Projeto poderá invia
bilizar o usucapião urbano, argumento que não consideramos 
digno de acatamento. 

Pela rejeição . 

ES30895-S CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
******** * PARECER **** ***** 

Objetiva a Emenda fixar a primeira eleição para a Presi
dência da República, após promulgado o texto da nova Consti
tuição, em 15 de novembro de 1988. 

A nosso entender a antecipação do próximo pleito para a 
Presidência da República não se justifica pela razão de que 
importaria ela na redução do mandato do atual Presidente da 
República. De assinalar, de outra parte, que consoante a 
tradição brasileira, as Constituintes anteriores sempre res
peitaram os mandatos dos Presidentes que elas encontraram em 
exercício durante a realização dos trabalhos de elaboração 
constitucional. Por essas razões somos contrário à aprovação 
da presente Emenda. 

ES30896-3 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER **** *** ** 

A Emenda propõe nova redação do art. 192. 
A redação proposta enumerada por caminhos estranhos à 

estrita definição das funções das Forças Armadas . 
Parece-nos mais conveniente a fómula adotada no novo Su

bstitutivo que ora oferecemos . 
Pela rejeição. 

ES30897-1 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda propõe o mesmo que já está previsto no parágra
fo 3o., do artigo 9o., do Substitutivo. 

Pela prejudicialidade . 

ES30898-0 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
****** *** PARECER ****** ** * 

Esta Emenda, de autoria do Deputado Carlos Alberto Caó, 
propõe seja suprimido o Primeiro-Ministro do Conselho da Re
pública , conforme preconizado no inciso IV do artigo 118, por 
coerência com o Sistema Presidencialista de Governo por ele 
defendido. 

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

ES30899-8 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
**** ***** PARECER ********* 

Propõe a adição de "parágrafo IV", ao art . 291 do pre-
sente texto, no qual cria um "sistema público, um sistema 
privado sob regime da concessão e um setor social". 

Entende o Relator que a presente Emenda superpõe-se ao 
inciso III do art. mencionado, razão porque propõe sua reje i 
ção. 

ES30900-S CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
** ******* PARECER ** ****** * 

A Emenda propõe a unicidade sindical como a melhor forma 
de assegurar o fortalecimento do sindicalismo pela união dos 
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Entretan t o , opt amos pelo plural i smo, embora com algumas 
concessões às pecul i aridades naciona i s , como a melhor fo r ma 
de democrat ização e au t onomia , no campo da organização s i nd i
ca l . 

Somos pela rejeição. 

ES30901-3 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ********* 

Propõe o il ustre Constituinte nova redação ao parágraf o 
2o . do ar t . 29 1, no qua l insti t ui o direito de resposta por 
decisão judicial. 

Ao adot ar , no en t anto , redação diversa para o tema , o
br iga-se o Re lator a propor a reje i ção da presen t e Emenda . 

ES30902-1 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT" 
********* PARECER ********* 

Propõe a presente emenda a supressão do 5o. do Artigo 
293 . 

Busca o relator obt er de todas as negociações uma forma 
de texto constitucional que reflita, no seu mérito, a média, 
ou o consenso das opiniões a ele apresentadas . No cômputo ge
ral dessas renegociações eis que surge a forma e o conteúdo a 
ser apresentado no substit utivo a ser divulgado. Essa forma , 
no entanto, obriga o Relator a propor a rejeição da presente 
emenda . 

ES30903-0 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
*** ***** * PARECER ***** **** 

A Emenda em exame, de autoria do Constituinte Carlos Al
berto Caó, se respalda no Sistema Presidencialista de Governo 
razão pela qual sugere seja suprimido o artigo 122. Conforme 
entendimento predominante na Comissão , somos pela rejeição da 
Emenda. 

ES30904-8 CARLOS ALBERTO CAÓ 
********* PARECER ********* 

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

Pe l a rejeição . 

ES30905-6 CARLOS ALBERTO CAÓ 
********* PARECER *** ** **** 

PDT 

adotado 

PDT 

A Emenda proposta está em descompasso com a perspectiva 
do Substitutivo, sendo, por conseguinte , rejeitada. 

Pela rejeição . 

ES30906-4 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
**** ** ** * PARECER ****** *** 

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

gador de despedir o empregado , tornou-se , ar t ificiosamente , 
uma momentosa e controversa questão, porquanto, segmentos ex
pressivos das catego~ias 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 . Consc i ente de que é parte vital e inalienável da 
própr ia at i v i dade empresarial, sabe que não pode ser tratado 
como uma simples peça , um instrumento ou máquina que, após 
usada , é jogada fora como inserv í vel . 

De sua parte, não in t eressa ao empregador inspirar de
sassossego ou insegurança ao seu empregado, pois esses são 
fatores comprovados da baixa produt i vidade. A prática , a ex
periência, o conhecimento t écnico , a identificação do empre
gado com os objetivos maiores da empresa , significam para ela 
um patrimônio i nsubstituível. Investe o empresário em recur
sos humanos , buscando habilitar e aprimorar a qualificação 
profissional de seus empregados. Por tudo isso, é elementar 
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que seja vir t ualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
obra , fator absolutamente negativo para os resultados do em
preend i mento. 

Pos ta a ques t ão nestes t ermos, não há porque se trazer 
pa r a a relação empregatícia , f undada na bi latera l idade do 
contrato , uma condição unipessoal , paternalista e impositiva, 
que , ao longo do tempo, sempre foi causa de tormentosas de
mandas judic i ais. 

Assim, pelo cotejo de centenas de Emendas que, em todas 
as fases da elaboração des t e Projeto foram apresentadas , es 
tamos oferecendo fórmulas conc i l i atór i a que ref lete a tendên 
cia major i tá r ia dessas propostas , ace i ta por lideranças de 
categor i as econômicas e profissionais que, diuturnamente, vêm 
se manifestando por todos os meios de comun i cação: é a veda
ção da despedida imotivada ou sem justa causa , em termos a 
serem definidos pela leg i slação ordinária. 

ES30907-2 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ********* 

Pela reje ição, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização . 

ES30908-1 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ********* 

O disposto no artigo próprio do Substitutivo é ampla e 
geral, não havendo necessidade do detalhamento proposto quan 
to aos interesses naciona is, regionais , locais, sociais e 
culturais . 

Pela rejeição. 

ES30909-9 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ********* 

Visa a presente emenda aditar parágrafo ao artigo 293 . 
A busca do texto constituiu-se conciso, pelo qual optou 

o relator o obriga a propor a rejeição da presente emenda. 

ES30910-2 JOÃO DA MATA PFL 
********* PARECER ***** **** 

A Emenda propõe a supressão de dispositivo aprovado na Co
missão Temática, devidamente aprimorado no presente Substitu
tivo . 

É do nosso entendimento , portanto, que o dispositivo deve 
ser mantido no Projeto de Const i tuição . 

Pela rejeição. 

ES30911-1 JOÃO DA MATA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Tal permissão expressa, no texto Constituciona l , é in 
dispensável , face à vedação contida no caput do artigo 218. 
Sua sup ressão implica ret i rar do Banco Central atribuições 
próprias de autoridade monetária , alterando substancialmente 
a proposta acolhida pela maioria dos Constituintes que exami
naram a matéria em fases anteriores da elaboração do Projeto 
em estudo . 

Pela reje ição . 

ES30912-9 PERCIVAL MUNIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda dar compensação aos Municípios pela 
supressão de impostos 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-
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ES30912- 9 PERCIVAL MUNIZ 

ta para a União, os Estados e o Distrito Federal. 
Cabe esclarecer, ainda, que inclus i ve quanto 

Distrito Federal estamos propondo a eliminação da 
cia residual. 

Pela prej ud i cialidade. 

ES30913 - 7 PERC I VAL MUNIZ 
********* PARECER ********* 

PMDB 

aos Estados 
competên-

PMDB 

· A emenda permit e a reeleição dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos . 

O inst i tuto da reeleição não é de nossas tradições re 
publicanas , nem se adapta à realidade político-eleitoral do 
Pais . 

Pela rejeição. 

ES30914-5 PERCIVAL MUNI Z PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Não nos parece conveniente a inclusão da matéria preten
dida no previs~o do inciso XIV do art. 31 que se re l aciona 
mais com a informação de dados. 

ES30915-3 PERCIVAL MUNIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES30916-1 PERCIVAL MUNIZ PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Procedente em parte, nos ter~os do Substitutivo do Rela
tor . 

Pela aprovação parcial . 

ES30917-0 PERCIVAL MUNIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte , nos termos do Substitutivo do Rela
tor. 

Pelo acolh i mento parcial . 

ES30918-8 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A supressão_proposta pelo autor visa a excluir as enti
dades assistenciais privadas do controle programático do Po
der Público , ainda que tais entidades sejam beneficiárias de 
recursos públ i cos. Não podemos aceitar ta l argumento , po i s ao 
contrário se estar i a legitimando a gestão de recursos públi
cos segundo critérios exclusivamente privados , o que consti
tuiria inadmissível omissão do Estado. 

ES30919-6 IVO VANDERLI NDE PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Pela rejeição, tendo em vista os novos limites estabele
cidos no substitutivo do Relator para aposentadoria do servi
dor público. 

ES30920-0 PERCIVAL MUNIZ PMDB 
**** **** * PARECER *** ****** 

A emenda pretende reduz i r o limite de idade estabelecido 
para a concessão da aposentadori a por velhice dos trabalhado
res. 

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

Diante desse fato e das dificuldades f i nanceiras enfren
tadas pelo nosso Pa í s , consideramos inviável a diminuição de 
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idade para a concessão da aposentadoria por velhice. 
Pela rejeição. 

ES30921-8 PERCIVAL MUNIZ 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A emenda propõe nova redação do capítulo II do Título 
VIII . 

A proposta não aperfeiçoa o texto do Projeto. 
Pela rejeição. 

ES30922-6 PERCIVAL MUNIZ 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Embora os e l evados propósitos do nobre Constituinte , a 
presente Emenda, conflita com a sistemát ica adotada pelo Su
bstitutivo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda . 

ES309 23-4 PERCIVAL MUNIZ PMDB 
********* PARECER ****** *** 

A manutenção da competência do mun1C1p10 sobre o impos t o 
sobre serviços de qualquer natureza , pretendida pela Emenda , 
se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 

Deve ser aprovada. 

ES30924-2 PERCIVAL MUNIZ PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Pretende o autor excluir os analfabetos da relação dos 
inelegíveis. 

O Substitutivo oferece aos analfabetos o direito de alis 
tamento e voto , faculta t ivamente . 

Negar-lhes o direito de eleg i bi lidade não significa pre
conceito contra essa categoria de brasileiros . 

Pela rejeição . 

ES30925-1 PERCIVAL MUNIZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor que , nas disposições transitór i as, o Con
gresso Nacional reveja as concessões de cana i s de rádio e te
levisão , até a data de promulgação da presente Constitu i ção . 

Entende o Relator que tal medida criaria crise institu
tucional que ele deseja evitar, razão porque propõe a rejei
ção da presente emenda. 

ES30926-9 PERCIVAL MUNIZ PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Propõe, o ilustre Constituinte , a prejudic ialidade do 
"dire i to adquirido de pessoas físicas pelo Decreto-lei no. 
2303, de 21 de novembro de 1986", sob a justificativa de que 
o Capítulo IV do referido Decreto-lei "ensejo~ anistia fiscal 
prévia a toda sorte de sonegadores , inclusive aqueles que di
lap i daram o património público" . 

Em que pesem as ponderações exaradas somos por que o as 
sunto deva ser tra t ado através de lei ordinária . 

Pela reje i ção . 

ES30927-7 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

A expressão "além de outros " j á consta do caput do ar
tigo . Desnecessá r ia a sua repet i ção . 

Pela rejeição. 

ES30928-5 IVO VANDERLI NDE PMDB 
***** ** ** PARECER ** ******* 

A emenda do nobre Constituinte suprime parcialmente o ;
tem II , do ar t . 224. 

A concessão de vantagens ou aumento da remuneração de 
pessoal da Administração Direta e Indireta diferem das do 
pessoal das empresas públicas e estatais e cujos orçamentos 
serão deliberados, segundo texto Constitucional , pelo Con-
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gresso Nacional, só os investimentos . 
Assim, somos pela rejeição . 

ES30929-3 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

No serviço público , o funcionário pode, em determinados 
casos, acumular cargos e aposentadorias . No âmbito da previ
dencia social, o sistema é diferente, pois quem exerce dois 
empregos, por exemplo, não terá direito a duas aposentado
rias, mas poderá somar o valor das duas contribuições para 
elevar o valor de seus proventos. Assim, consideramos impro
cedente o pretendido pelo autor da emenda. 

Pela rejeição. 

ES30930-7 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ****** *** 

A iniciativa econômica pública corresponde característica 
intríseca a todo sistema econômico, e sobre a qua l compete 
controle relativo às suas motivações determinantes e sobre as 
modalidades de intervenção de que se revestem . 

Definir a natureza de transitoriedade dessa 
estatal representa restrição não compatível com 
materiais do processo de produção, sobretudo de 
nos desenvolvidas . 

Pela rejeição . 

ES30931-5 IVO VANDERLINDE 
******** * PARECER **** ** *** 

participação 
as exigências 
economias me-

PMDB 

Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do 
item I do art. 213, para dar destinação diferente ao percen
tual atribuído às Regiões economicamente mais deprimidas do 
País. 

Inobstante os respeitáveis argumentos expendidos na Jus
tificação, preferimos manter , em l i nhas gerais , a redação do 
Substitutivo, com as alterações decorrentes do texto inspira
do na Emenda es32871-9 

Pela rejeição. 

ES30932-3 IVO VANDERLINDE PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A emenda presente quer que o imposto sobre transmissão 
"causa mortis" e doação incida apenas sobre bens imóveis ou 
direitos sobre os mesmos e que a progressividade seja estabe
lecida por quinhão , na razão inversa do grau de parentesco e 
dentro de limites definidos em lei complementar. 

Quanto à limitação aos bens imóve i s, certo é que será de 
fiscalização impossível, ou de custo superior ao benefício, a 
transmissão e doação de bens móveis , constituindo fator difi
cultador os presentes. 
• No que concerne ao critério da progressividade, é maté
ria de lei comum , de cada Estado Federado, em respeito ao 
princípio federativo. 

ES30933-1 IVO VANDERLINDE PMDB 
*** **** ** PARECER ** ******* 

O dispositivo enfocado tem o endereço certo dos servido
res públicos, para os quais o direito à aposentadoria obedece 
regras e condicionamentos especiais . O tempo de serviço do 
trabalhador, segurado da Previdência Social comum, é impres
critível, sendo pois desnecessária a correção pretendida pela 
Emenda . . 

ES30934-0 IVO VANDERLINDE PMDB 
*** *** ** * PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo do art . 182. 
Entendemos melhor a redação dada no Substitutivo sob 

exame, que atende integralmente às situações excepcionais que 
colocam em risco a paz social e as instituições. 

Pela rejeição . 
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PMDB 

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

ES30936-6 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30937-4 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

Com vistas a atender aos interesses nacionais , imprescin
dível se torna explicitar no texto constitucional dispositivo 
referente à caracterização de empresas nacionais, para que se 
possa assegurar-lhes adequada e necessária diferenciação, pa
ra efeito do exercício de preferências relativamente às em
presas de capital estrangeiro . Só assim, acredita-se , tornar
-se-á possível o efetivo controle e autonomia nacionais em 
setores econômicos definidos como estratégicos para o desen
volvimento do País. 

Pela rejeição. 

ES30938-2 IVO VANDERLINDE 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 matér i a mais 
adequado à legislação ordinár i a . 

As formas mode r nas de produção demonstram uma tendência 
acentuada em reduzir progress i vamente a jornada de t rabalho. 

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

Na verdade , quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo . A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país, mas, pelo de
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse públ i co 
ou até por comprovadas razões 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 oito) horas semanais, vã
rias categorias, em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas , já cum
prem jornadas reduzidas. 

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção , até como medi
da de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas , des
de que compensatórias a nível de remuneração. Esse, aliás, é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do traba
lho, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida. 

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

ES30939-1 IVO VANDERLINDE 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PMlJB 

Não procedem as razões que pedem a exclusão do sócio quo-
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tista ou acionista como ressalva. 
Pela rejeição. 

ES30940-4 IVO VANDERLI NDE 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

A Emenda amplia o elenco de partes legitimadas para a 
propositura da ação de inconstitucionalidade (art. 149 e in
cisos), o que não encontra guarida no seio da Comissão de 
Sistematização, · que se preocupa com o emperramento do STF. 

Pela rejeição. 

ES30941-2 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A proposta esbarra na inexequibilidade do dispos itivo em 
si . 

Pela rejeição. 

ES30942-1 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

Em alguns pontos , a Emenda coincide com o Subst it uti
vo , cujos parâmetros, quanto ao dire i to de greve , acham-se 
justificados no parecer à Emenda ES22 141 -8 . 

Mas há pontos de divergência. 
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES30943-9 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que se suprima a ordem de desconto em fo
lha da contribuição sindical, cont i da no parágrafo 3o., do 
art . . 9o ., do Substitut ivo. 

Cont udo, a referência é necessária, para que se viabili
ze, no caso dos assalariados, o recolh imento daquela contri
buição. 

De outra forma, os s i ndicatos profissionais não consegui
rão arrecadar aquele recurso. 

Somos pela rejeição. 

ES30944-7 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação da emenda, porquanto visa à 
compatib il ização do dispositivo emendado com normas fixadas 
no mesmo t exto constitucional. 

ES30945-S VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva alterar a redação do item VII do arti
go 217 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematiza
ção, com vistas a resguardar as instituições oficiais de cré
dito federais existentes. 

A proposta contribu i efet i vamente para o aprimoramento 
do Projeto em estudo. 

Pela aprovação , na f orma do Substitutivo. 

ES30946-3 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

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

ES30947-1 OSWALDO ALMEIDA PL 
********* PARECER ********* 

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

Em assim sendo, somos pela reje ição da Emenda. 

ES30948-0 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 
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Pela reje i ção, por estar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator. 

ES30949-8 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação proposta pela Emenda além de nada inovar em rela
ção ao disposit i vo do Substitutivo dá margem a restr i ções 
quanto ao efet i vo i ncen t ivo que se quer dar às microempresas 
e empresas de pequeno porte . 

Pela rejeição . 

ES309S0-1 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o il ustre Constituinte com a presente emenda 
excluir da redação determinada pelo item III do art. 222 as 
operações de crédito por antecipação de receitas . Cons i deran
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 capita l acresci
do dos encargos da dívida pública ; e que a redação em refe
rência é salutar instrument o para o saneamento das finanças 
pública, somos pe l a rejeição da emenda. 

ES30951 - 0 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
retirar da Lei de Diretrizes Orçamentárias sua capacidade pa
ra "aprovar alterações na legislação tr i butária indispensá
veis para obtenção das rece i tas 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 orçamentár i a 
de um determinado ano. Poder-se-ia também argumentar que a 
lei de diretrizes terá tramitação apenas na Comissão Mista 
enquanto as dema i s relat i vas a tributos deverão ter a trami
tação normal pelas Com i ssões 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 orig i nal 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 e l abo
ração da lei orçamentária . 

ES30952-8 LÉLIO SOUZA 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 efetivamente para o aprimoramento do substitu
tivo , tornando-o mais ajustado . 

Assim, somos pela aprovação parcial conforme redação do 
substitutivo. 

ES30953-6 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda , ao modificar a redação do art. 213 , 
item I, letra "a" , garantir aos Territórios Federais 
auferirem recursos do Fundo de Participação, em igualdade de 
condições com os Estados e o Distrito Federal. 

Os argumentos expendidos na Justificação convencem o Re
lator da necessidade de se preservar essa equiparação de qua
se duas décadas, que não pode ser coartada abruptamente. 

Pela aprovação. 

ES30954-4 LÉLIO SOUZA PMDB 
******* ** PARECER ** ** ***** 

Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o. do artigo . 
212, que estabelece para a prestação de serviços a consumidor 
final 50% do ICMS ao municíp i o produtor . 

Entendemos ser procedente a supressão ante as razões 
constantes da justificação . 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
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PMDB 

PMDB 

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

Pela aprovação parcial. 

ES30956-1 LÉLIO SOUZA 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, "indicar outras categorias de 
contribuintes além daqueles nele mencionadas". 

Jus tif icam as emendas que o Substitutivo supr1m1u a 
indicação dos contribuintes do ICM no art. 209-III; que, 
pois, 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 complemen t ar referente ao ICM . 

ES30957-9 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda inclui o álcool combustível na imunidade 
pretendida para o petróleo , os combustíveis líquidos e gaso
sos dele derivados e a energia elétrica, no tocante ao ICMS 
nas operações que destinem os produtos a outros estados. 

Justifica que o álcool . combustível deve ter o mesmo tra
tamento que os demais combustíveis. 

Desenas de Constituintes defenderam a supressão da não 
incidência em foco, ao invés de sua extensão, por ferir os 
Estados produtores e a autonomia federativa. 

Nova versão do Projeto de Constituição está mantendo a 
imunidade questionada, sem incluir o álcool combustível. 

ES30958-7 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A i nclusa 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 cobrádo 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 Proj eto. 
Poderia ter até supr imi do a faculdade de o imposto ser sele
tivo, pois não havendo pro ib ição está sendo admitida . 

Nova versão do Projeto confirma o texto emendado. 
Pela rejeição. 

ES30959-5 LÉLIO SOUZA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

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 aplicáveis às alíquotas 
mí nimas ou benefícios: 7. do mesmo art . 209 e item VII do 

9 . do mesmo dispositivo. 
Realmente é supérflua a disposição inquinada . 
Além disso, repetindo tradicional regra constitucional , 

também o art. 205 veda aos Estados , ao Distrito Federal e aos 
Municípios 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. 

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

ES30960-9 LÉLIO SOU ZA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

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

Justificam os au t ores das emendas que reintegra-se ao 
t exto constituc ional o dispositivo , de forma aperfeiçoada; 
que lim i tando-se a exclusão do IPI às operações que des ti nem 
mercadorias a i ndust r iali zação ou comercialização , 
permitir-se- á uma equalização da carga do imposto , a nível do 
consum i dor f i·nal; que é absolutamente indispensável a 
inclusão do preceito , po,s consagra regra hoje v i gente e que 
possui efe i tos red i stributivos em f avor dos Estados menos 
industrial i zados ; que a matéria foi objeto de análise por 
parte dos Secretários de Fazenda ou de Finanças reunidos em 
Canela em agosto, tendo havido aprovação unânime. 

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

Na nova versão do Projeto, a Comissão de Sistematização 
está aco l hendo integralmente a letra proposta . 

Pela aprovação . 

ES30961-7 LÉLIO SOU ZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda, ao lado de outras, quer suprimir a ex
pressão "em estabe l ecimento de contribuinte" , na disposição 
que determina a incidência do ICMS sobre a entrada de merca
doria importada do exterior " . Justifica que a emenda possibi
l i taria a cobrança do imposto por ocasião do desembaraço adu
aneiro, como vem sendo feito há anos. Nova versão do Projeto 
acolhe a pretensão . 

Pela aprovação . 

ES30962-5 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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. 

ES30963-3 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER *******~* 

A Emenda sob exame , ao lado de outras , pre t ende exc l uir da 
i munidade prometida aos produtos industrializados destinados 
ao exterior, no tocante ao ICMS , os produtos semi-elaborados 
def iníveis em lei complementar (Art . 209, Bo . , II-a); e a 
ditar na regulação por lei complementar o estorno de crédito, 
ao lado de sua manutenção relativamente a exportações (Art. 
209, 9o . , VI) . 

Nova versão do Projeto retira os produtos semi-elaborados 
da imunidade . 

O estorno de crédito de imposto é matéria infracons ti 
tucional. 

Aprovada em parte . 

ES30964- 1 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ** ****• ** 

As três emendas inc l usas querem que seja su~rimido 
o ITEM V do 9o. do art. 209 , o qual confere a lei 
comp l ementar "excluir da incidência do imposto (ICM) , nas 
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exportações para o exterior, serviços e outros produtos além 
dos mencionados na al~nea "a" do item II do parágrafo 8o.". 

Justificam que a União já exclui tal incidência no caso 
dos industrializados, mas reconhecendo o preJUlzo para os 
Estados estabelece formas de pretensa compensação e que agora 
quer ter possibilidade de fazer o mesmo indiscriminadamente, 
sem oferecer contrapartida; que seria excessivo deixar aberta 
nova possibilidade nesse campo, o que significaria ferir a 
autonomia estadual, macular o ideal federativo e resistir à 
descentralização ; e que os eventuais sucessos da balança 
comercial não podem ser conquistados às custas do 
combalimento dos recursos estaduais; que a retirada do item 
evita a possibilidade de ressurgir a isenção de imposto 
estadual mediante lei complementar , contrariando o disposto 
no art . 204 , item III, que veda à União conceder isenções de 
tributos alheios à sua competência. 

São ponderáveis os argumentos expostos. Examinando-os , a 
Comissão de Sistematização decidiu manter a letra anterior. 

Pela rejeição. 

ES30965-0 LÉLIO SOUZA 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 
pass~vel de discurssões. 

O projeto de Constituição subentende que energia elé
trica é serviço 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 transacionada 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 prevalecer 
a fusão do ICM e ISS. Nova versão do Projeto iguala o 
tratamento. 

ES30966-8 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER *** ** **** 

13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, re
ivindicam a supressão da letra "c" do ,tem II do parágrafo 8 . 
do art. 209 do Projeto da Comissão de Sistematização, a qual 
confere imunidade do ICMS ao transporte urbano de passagei
ros, nas áreas metropolitanas e micro-regiões. Justificam que 
seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a 
isenção é inadmissível, imoral e prejudicial ao interesse pú
blico , pois o transporte de passageiros é a t ividade 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 Municípios; que a imu
nidade representa um custo elevado para os Estados e Municí
pios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para os 
transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse 
da administração local; que compete ao Governo do Município 
ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fi
xando-lhes a tarifa, não havendo lógtca em proibir a cobrança 
do imposto; que não haverá tributação excessiva, pois quem 
decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifi
ca a preocupação do legislador constituinte com o custo dos 
transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pelos 
Estados, pois já é prática consagrada atribuir-se isenção aos 
transportes urbanos de passageiros de baixa renda; que a imu
nidade ampla atinge taxis, onibus executivo, transportes es-
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Nova versão do Projeto acolhe a supressão da não incidência 
contestada . 

Pela aprovação. 

ES30967-6 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tr i bu
tário atualmen t e adotado pelos Constituintes . 
Pela rejeição. 

ES30968-4 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

13 emendas apensas , subscritas por 37 Constituintes , re
ivindicam a supressão da letra "c" do ,tem II do parágrafo 8. 
do art . 209 do Projeto da Comissão de Sistemati zação, 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 i nadmissível, 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 i mu
nidade representa um custo elevado para os Estados e Municí
pios, que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para os 
transportes urbanos; que a matér i a é predominante interesse 
da administração local ; que compete ao Governo do Município 
ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fi
xando-lhes a tarifa , não havendo lógica em proibir a cobrança 
do imposto ; que não haverá tributação excessiva, pois quem 
decreta impostos sofre os ônus pol,ticos; 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 ba i xa 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. 

ES30969-2 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame, ao lado de outras seis, querem que 
sej a inclu,da um parágrafo no art. 209 , referente ao ICMS , 
es t atu i ndo que esse imposto não compreende o montante do IPI , 
quando a operação, reali zada entre contribuintes e relat i va a 
produto destinado a industrialização ou comercialização , 
configure hipótese de incidência dos dois impostos . 

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

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

Na nova versão do Projeto , a Com i ssão de Sistematização 
está acolhendo in t egralmente a letra proposta. 

Pela aprovação . 

ES30970-6 LÉLIO SOUZA PMDB 
-********* PARECER ********* 

A redação proposta à alínea "a" do item II, do Art . 203 , 
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do Substitutivo, assim como aos 1o. e 2o., é sem dúvida, 
de elevado padrão técnico. A redação atual , contudo, baseada 
no texto vigente, atende da mesma forma, ao seu objetivo, não 
havendo razões que tornem necessária a alteração. 

Quanto à imunidade dos livros, jornais e periód i cos, é 
indesejável restringi- l a apenas aos livros didáticos, 
periódicos de caráter cultural e jornais, não só porque 
outros livros de literatura , filosofia ou científicos, são 
também importantes, mas também porque a restrição re l ativa 
aos periódicos poderia ensejar manipulação política . 

Pela rejeição. 

ES30971-4 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Quer a emenda suprimir a letra "b'' do ítem II do a r t . 
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. 

E$30972-2 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta, mais duas outras Emendas, sugerem nova r edação 
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 imposto substituído. Com tal ex1gencia, os 
Estados receberiam pelo menos metade da receita que o i mposto 
substituído proporcionava, já que o Substitutivo determina 
que o novo imposto seja partilhado com os Estados à base de 
50%. 

O temor dos Autores é que a União fixe a l íquota 
baixíssima, até mesmo alíquota 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". Difícil admitir tal procedimento por parte da 
maioria absoluta da Câmara e do Senado, este formado por 
representantes dos Estados . O quorum qualificado funciona 
como controle efetivo da boa ap l icação 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 Estados, dando-lhes partilha no imposto que a 
União vier a decretar - o que de certo modo corresponde ao 
objetivo da Emenda. 

Pela aprovação parcial . 

ES30973-1 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30974-9 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30975-7 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

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

Pela rejeição. 

ES30976-5 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, considerando que guarda conformidade com o 
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novo Substitutivo do Relator que suprimiu o artigo referido. 

ES30977-3 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECE~ ********* 

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 omi ssão de que se ressente o 
Projeto, da hipótese de o doador ser domiciliado no exter ior. 

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 mant ido no Projeto . 

Pela aprovação . 

ES30978-1 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30979-0 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30980-3 ÁLVARO ANTONIO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela r ejeição, tendo em vista que a matéria se insere no 
âmbito da legislação ordinária, sendo desnecessária previsão 
constitucional a respeito. 

ES30981-1 MESSIAS GÓIS PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe incluir o Ministério Público na audiên
cia preliminar do parágrafo anterior . Consideramos inconveni
ente ta l previsão . 

Pela rejeição. 

ES30982-0 MESSIAS GÓIS PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30983-8 MESSIAS GÓIS PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda visa acrescentar um parágrafo único ao 
art . 282, estabelecendo que o ano letivo será de 230 dias. 

O autor afirma em sua justificativa que o nosso período 
letivo é "um dos mais curtos do universo deixando a qualidade 
do ensino muito a desejar" . 

Embora reconheçamos os bons propósitos em que foi versa
da a medida , somos pela sua rejeição por se tratar de matéria 
infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES30984-6 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

A emenda sugere a supressão do art . 239 do Substitutivo 
por se tratar de matéria passíve l de legislação ordinária. 
Outrossim, não é oportuno institucional i zar o subsídio no tex 
to const it ucional. 

Pela aprovação da emenda. 
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Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo Su
bstitutivo do Relator, que veda a criação de Tribunais , Con
selhos ou órgãos de Contas Municipais. 

ES30986-2 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade , em razão da supressão do disposi
tivo do texto do substitutivo do Relator . 

ES30987-1 AFIF DOMINGOS PL 
********* PARECER ********* 

Com a Emenda em exame , lembra s eu au t or a ex i stência, em 
a l guns Estados , de Conselhos ou Tr i bunais de Contas dos Mun i 
c,pios , não abarcados pelas disposições da alinea "a" do ar
tigo 151. 

A proposição não merece acolhida , pois essa competência 
melhor estaria delineada no texto das Constitu i ções Es t a-
duais. Pela rejeição. 

ES30988-9 AFIF DOMINGOS PL 
**** *** ** PARECER *** ****** 

Pela aprovação , nos termos do Substitutivo. 

ES30989-7 ANTONIO UENO PFL 
********* PARECER ********* 

O controle nacional de um empreendimento deve constituir 
preceito fundamental para que se assegure a efetividade na a
plicação de incentivos, benef,cios e outras formas de privi
légios or i entados para o aumento do domínio e da autonomia 
nacional no processo de desenvolvimento do Pa í s . Porém , res
tr i ngir esse controle à questão do cap i tal é impróprio , so
bretudo em decorrência da interveniência de outras variáveis 
nesse processo, ta i s como tecnologia , gerenciamento, acesso 
ao mercado, etc . .. 

Pela rejeição. 

ES30990-1 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES30991-9 MENDES THAME PFL 
********* PARECER **** ***** 

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

Pela rejeição . 

ES30992-7 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

O art . 84, 1o ., trata da imunidade parlamentar à pri-
são, salvo em flagrante crime inafiançável , bem assim da imu
nidade processual , ressalvados os fatos praticados anterior
mente. A Emenda pretende suprimir a última ressalva , com o 
que não concordamos , a f i m de que o mandato parlamentar não 
constitua um abrigo à impunidade de criminosos. 

Pela rejeição. 

ES30993-5 MENDES THAME PFL 
********* PARECER ********* 

A alteração preconizada pela Emenda ao 3o. do art . 84 
é inace i tável por d i ficultar sobremaneira a pr1sao ou a for
mação de culpa nos casos de crimes inafiançáveis, com fla
grante. Pelo não acolhimento. 

ES30994-3 MENDES THAME PF L 
********* PARECER ********* 

Destacando-se a proposição pe l a virtude da oportunidade , 
nela se reconhece por igual as características ideais da for
mulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse so
cialmente válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES30994-3 MENDES THAME PFL 

PÁG: 1448 
16/10/87 
15:52:30 

com certeza incorpora ao segundo Substitutivo significativa 
contribu i ção . Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES30995-1 ÁLVARO VALLE 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PL 

Propõe-se a modificação das vedações impostas aos membros 
do Ministério Público. 

Ao lado das garantias existem as vedações constituc ionais. 
Não convence a argumentação em pro l da alteração sugerida . 
Pela rejeição. 

ES30996-0 IVO MAINARDI PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria da emenda emenda não deve figurar no texto 
constitucional, ver que exige o tratamento pormenorizado da 
lei ordinária . 

Pela rejeição. 

ES30997-8 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30998-6 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES30999-4 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

O princípio do direito adquirido é ponto fundamenta l de 
qualquer nação democrática e de todos ordenamento jurídico.Se 
a Constituição vigente permitia certos tipos de acumulação de 
cargos e funções, que serão vedados no futuro, não há como 
deixar-se de resguardar os direitos daqueles que, legitima
mente, eram titulares dessas acumulações. 

ES31000-3 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31001-1 EDUARDO JORGE PT 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo assegurar ao servidor ce letis
ta concursado, com mais de 10 anos de serviços ininterruptos, 
todos os direitos conferi dos ao funcionário estável. 

A proposição não atende à orientação adotada pelo Re la-
tor. 

Pela rejeição. 

ES31002-0 EDUARDO JORGE PT 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo assegurar ao servidor celetis
ta concursado, com ma is de 10 anos de serviços ininterruptos. 
todos os direitos conferidos ao funcionário estável. 

A proposição não atende à orientação adotada pelo Rela-
tor . 

Pela rejeição. 

ES31003- 8 EDUARDO JORGE PT 
********* PARECER ********* 

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



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES31004-6 EDUARDO JORGE 
** ******* PARECER ********* 

PT 

PÁG : 1449 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

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

ES31005-4 EDUARDO JORGE PT 
********* PARECE R ********* 

"Data Venia", a matér i a proposta não gosa da excelsitude 
necessária para sua inclusão na Constituição , melhor se aco
modando no âmbito da legislação estadual . 

Pela rejeição . 

ES31006-2 EDUARDO JORGE PT 
******* ** PARECER ********* 

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

ES31007-1 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES31008-9 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda, além de não conter norma de conteúdo 
cons ti tucional, merece ser julgada prejud i cada porque o i mó
vel em apreço já se acha na posse do Estado do Rio de Janei
ro . 

ES31009-7 CARLOS ALBERTO CAÓ PDT 
********* PARECER ****** *** 

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

ES31010-1 ANNA MARIA RATTES PMDB 
******* ** PARECER ********* 

O fato de termos indicado à aprovação emendas , ao dis
positivo em pauta , com teor diferente ao da proposta, f az com 
que, por coerência, sejamos pela rejeição desta emenda. 

ES31011-9 ANNA MARIA RATTES 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 r i sco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
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 sent i do de resguardar os interes
ses dos trabalhadores . 

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

ES310 12-7 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A superação dos preconceitos de raça e cor são obje
tivos fundamentais do Estado , e estão também consagrados no 
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princípio da igualdade de todos perante a lei . Serão, assim , 
consequentes a construção de uma grande Nação na igualdade 
sem dis ti nção de sexo , e a fundamentação das re lações inter
nacionais do Brasil inclusive no repúd i o ao racismo. Pelare
jeição. 

ES31013-5 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende dar nova redação para o parágrafo 10 . 
do art . 6o. do Subst i tut ivo . 

A redação do Subst it uti vo atende per feit amente à finali 
dade a que se destina , pe lo que entendemos inoportunas as al
terações propostas. 

Pela rejeição. 

ES31014-3 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES31015-1 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

O texto constitucional, a nosso ver, deve limitar-se a 
afirmar o direito ao seguro social . O projeto const i tucional, 
inclusive, vem consagrando o princípio da un iversalidade da 
cobertura , objetivando, com isso, alcançar toda a população 
do País, independentemente de contribuição para a previdência 
social. 

Entretanto , a especificação das categorias com direito 
ao seguro social e as condições de seu atendimento constituem 
materia de le i ord i nária vez que o texto constitucional não 
pode alongar - se na descr i ção exaustiva dessas situações . 

Pela rejeição. 

ES310 16-0 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Diante desse fato e das d i ficuldades financeiras enfren
tadas pelo nosso País , consideramos inviável a diminu i ção de 
idade para a concessão da aposentadoria por velhice . 

-----------------~=~~-~=1=~~~~~------------------------------------------------
ES31017-B ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposen
tadoria por tempo de serviço. É necessário salientar, toda
via, que a expectativa de vida do 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. 

ES31018-6 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

O sistema de cálculo de benef íc io proposto pelo autor 
da emenda promoveria verdadeira sangria nos cofr es da 
Previdência Soc i al, principalmente se se levar em conta que, 
atualmente, há benef í cios cujo va l or é calculado com base na 
média dos últimos 48 meses de contribuição . 

Pela rejeição . 
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Trata-se de emenda aditiva de um parágrafo ao Art. 261, 
buscando privilegiar a assistência integral e gratuita à saú
de da mulher nas diferentes fases de sua vida. 

A justificação parte 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 
iqualitário aos serviços de saúde está garantido no texto do 
substitutivo, o relator não considera adequado destacar um 
grupo da população em detrimento de outros também importan 
tes, como as crianças , por exemplo. 

Pela rejeição. 

ES31020-8 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprsentada não se coaduna com o atual propósito 
de simplif i car a redação do Projeto Constituição mediante a 
supressão de artigos e expressões prescindíveis. 

Pela rejeição. 

ES31021-6 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES31022-4 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Consideramos com base nas ponderações dos ilustres Consti
tuintes não caber no texto constitucional a definição da du
ração da licença remunerada da gestante. 

Somos da opinião que a 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. 

ES31023-2 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao art. 6o. dispondo sobre igualdade de direitos 
entre homens e mulheres. 

A disposição contida no Substitutivo art. 5o. apresenta 
concisamente a matéria. 

ES31024-1 JOÃO DA MATA 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 
Substitutivo; outros , versam sobre questões que desaprovamos. 
Assim, somos pela aprovação parcial da proposta. 

ES31025-9 JOÃO DA MATA PFL 
********* PARECER ********* 

Temos a convicção de que a matéria fora tratada conveni
entemente no texto do Substitutivo. 
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Pela rejeição . 

ES31026-7 JOÃO DA MATA 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos do substitutivo . 

ES31027-5 JOÃO DA MATA 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

PFL 

PÁG: 1452 
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A Emenda objetiva restringir a vedação contida no artigo 
219 do Projeto de Cons t itu i ção da Comissão de Sistematização 
aos depósitos e apl i cações em instituições financeiras 
privadas . 

A dispos i ção em exame , a nosso ver , versa sobre matér i a 
que estaria melhor definida em norma de caráter infraconsti
tucional , motivo porque consideramos mais apropriada a sua 
supressão. 

Pela prej udicial i dade . 

ES31028- 3 JOÃO DA MATA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva permitir o depósito das disponibilida
des de caixa da União em instituições financeiras oficiais, 
retirando a exclusividade atribuída ao Banco Central no pará
grafo 3o . do artigo 218 do Projeto de Constituição da Comis
são de Sistemat ização . 

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. 

ES31029-1 JOÃO DA MATA 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 ge r al adotada na 
elaboração do Projeto em causa . 

Pela rejeição . 

ES31030-5 JOÃO DA MATA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela reje i ção. 

ES31031-3 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ******** * 

A redação proposta pela emenda em exame merece ser acolhi
da , uma vez que contribu i para ma ior clareza e objetividade 
do texto const i tucional. 

Pela aprovação . 

ES31032-1 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe substituir a expressão "contrárias à moral 
e aos bons costumes" cont i da no 9o. do art. 6o. por "que 
i ncentivem a propagação das bebidas alcóolicas , do tabagismo 
e das drogas" . 

A o~inião dominante nesta Comissão , considera 
a redação adotada como mais adequada , abrangendo de certa 
forma o que a emenda visa alcançar. 

Pela pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES31033-0 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanen t e 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em to-
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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 mu i tos, 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 ating i r atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Ass i m, entendemos que a nova Cons t ituição não deva proi
bi -la , mas também não pode se omit i r e nela deve constar o 
preceito sobre as a t iv i dades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente , no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

Po~ i sso, optamos pela eliminação da vedação , remetendo 
à legis lação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normat i zada com mais propr iedade, em seus mais va
riados aspectos . 

ES31034- 8 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A duração di ária do trabalho não superior a 8 (oito) ho-
ras como cons t a do substitu t ivo recebeu grande número de 
emendas . 

A ma i oria 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 trabal ho . 

Segundo levantamento da OIT, poucas nações mantém tal 
l i mi te l egal, não se observando , tampouco , diferença signifi 
cativa a esse respeito, entre paises desenvolv i dos ou não. 

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais , constatamos o nosso atrazo . A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender . 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país, mas , pe l o 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 i nverso , 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 intens i ficação do traba
lho, longe de penalizar o trabalhador , é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de v i da . 

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

ES31035-6 LEOPOLDO BESSONE 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
t errompida para repouso. A não in t errupção traz como conse
quência a redução compensatória da jornada total . 

Consideramos ser necessário assegurar esse direito do tra
balhador no texto constitucional. 
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A emenda pr etende acrescentar ao parágrafo único do ar t . 
10 , uma r ef erência ao resguardo das necessidades inad i áveis 
da empresa , em caso de greve. 

O que é necessário resguardar , em caso de greve, é o in
t eresse ma ior da comunidade, não o da empresa . 

Se acaso , de t erminado serviço da empresa é fundamental 
para a comun idade, entrará no ro l dos int e resses desta. 

Somos pela rejeição . 

ES31037-2 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
***** **** PARECE R ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Const i tu i nte, conf l ita 
com a or ientação adotada pelo Rela t or . 

Pe l a reje i ção. 

ES31038-1 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a or i entação adotada pelo Relator. 

Pela reje i ção . 

ES3 1039-9 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
******* ** PARECER ********* 

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

Pela re j eição . 

ES31040-2 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
*** *** *** PARECER *** *** ** * 

A Emenda , proposta pelo i lus tre Constituinte, conf lita 
com a orientação adotada pe lo Relator . 

Pela re j eição . 

ES3104 1-1 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Entendemos que o texto cons t itucional deverá conter 
algumas indicações básicas sobre as fontes de fi nanciamento 
do novo Sistema de Seguridade Social, de modo a sustentar a 
dimensão que lhe é atribuída como instrumento de prot eção 
social, com escopo bem mais amplo do que aquele abrigado no 
âmbito da previdência. Assim sendo , e de forma coerente com o · 
pr i nc í pi o de divers i ficação das fontes de f inanc i amento , 
optamos por manter a contribuição do empregador , sobre a 
folha de salários , o fa t uramento e o lucro , pois as três 
bases constituem fa t os geradores distintos . 

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

Pela r ej e ição . 

ES31042-9 LEOPOLDO BESSONE PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Propõe, o ilustre Constituinte , a antecipação, para 1o . 
de janeiro de 1988 , da vigência do sistema tributário con
s ubs t anc i ado no proj e to , en f at i zando o seu Autor na Jus ti f i 
cação "a luta pela reforma t ributária" que "vem sendo travada 
há anos pe l as l i deranças municipal i stas " , em face da "falta 
de recu r sos crônicos " que os chefes de executivos municipais 
t êm administrado "para cumprir as múltiplas necessidades de 
seus Munic í pios". 

A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 
213 teve por escopo atender não apenas as reivindicações dos 
Es t ados , Di str it o Federa l e Mun i cíp i os, mas também prop i ciar
-lhes recu r sos para a necessá r ia descentralização administra
tiva de encargos . A e levação gradat i va de sua participação na 
arrecadação tributária, como previsto no artigo 22 e parágra-
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fos , fo i a fórmu l a encontrada, desde a Subcomissão dos Tribu
tos , para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes 
dessa e levação. 

Pela rejeição. 

ES31043-7 JORGE UEQUED PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES31044-5 AUGUSTO CARVALHO PCB 
********* PA RECE R ********* 

O teor da emenda não se coaduna com o entendiment o man
tido no âmbito da Comissão de Sistemat ização sobre a matéria . 

Pela rejeição . 

ES31045-3 AUGUSTO CARVALHO PCB 
********* PARECER ********* 

O assunto abordado pelo ilustre Autor da emenda é objeto 
de Legislação Oridnária. 

Pe l a rejeição. 

ES31046-1 AUGUSTO CARVALHO PCB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a tornar públicos os serviços notar i ais e 
registrais. Alega o douto Constituinte no seu arrazoado que 
tais serviços , como ocorre atualmente, constituem fon t e de 
enriquecimento rápido para os seus titulares . 

São deveras louváveis as razões do propositor, a t é por
que se trata de serviços essenciais que a nenhum de nós é da
do fugir. Justo, portanto , que fossem prestados pelo Estado. 
No entretanto tal opinião não condiz com a sistemática geral 
adot ada pela Comissão de Sis t ematização . Assim, somos pela 
rejeição. 

ES31047-0 AUGUSTO CARVALHO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31048-8 AUGUSTO CARVALHO 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PCB 

Verbera o nobre consti t uinte contra as atribuições con
fe r idas no parágrafo 5o. , do inc i so VII, do art . 180, do su
bstitutivo do relator. 

Não se atina com o envolvimento dos juízes , tal como diz 
a justificação . 

Assim, não se enxerga razão para a supressão sugerida. 
Pela rejeição. · 

ES31049- 6 AUGUSTO ·CARVALHO PCB 
********* PARECER ********* 

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

Acolho a propos1çao para o fim de suprimir do texto o 
vocábulo "Federais", inserido equivocadamente após a expres
são "Tribunais de Justiça". 

ES31050-0 AUGUSTO CARVALHO PCB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em epígrafe, alvejando a alínea "b" do inciso I 
do artigo 148 do Substi tutivo, não se harmoniza com o pensa
mento predominante na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES31051-8 AUGUSTO CARVALHO PDS 
********* PARECER ********* 
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A Emenda visa a reduzir para dois anos o prazo , findo o 
qual , o juiz adquire a garantia da vitaliciedade . 

Pelas razões invocadas pelo douto constituinte , opinamos 
pela aprovação. 

ES31052-6 AUGUSTO CARVALHO PCB 
********* PARECER ********* 

A cor r eção monetária dos déb i tos trabalhistas é mat é r i a 
de na t ureza processual e , portanto , inadequada ao texto da 
Cons ti tu i ção . 

Pela rejeição. 

ES31053 - 4 AUGUSTO CARVA LHO PCB 
********a PARECER ********* 

Inegáve l a pert i nência da Emenda, que se encon t ra las
treada, ademais, em razões inafastáveis. 

Pela aprovação. 

ES31054-2 AUGUSTO CARVALHO PCB 
********* PARECER ********* 

A participação dos trabalhadores na gestão das empresas 
tem o verdadeiro significado da integração do capital e do 
traba l ho. Traduz, portanto, relevante conqu i s t a dos trabalha
dores que, também partic i pando dos lucros , permitirá que se 
cumpra a verdadeira função social da empresa . Pela aprovação 
parcia l de vez que no texto deve tembém constar a negociação 
coletiva como forma eficaz de normatização, no âmb i to das ca
tegor i as, do direito assegurado . 

ES31055-1 AUGUSTO CARVALHO 
********* PARECER *** ****** 

Pela rejeição . 

PCB 

A Emenda propõe ampliação de conceitos e atribuições da Uni
ão, em termos de Planos Plurianuais de Desenvolvimento Urbano 
e reg ional e Normas de Direito Ur banístico . 
Em que pesem as razões apresentadas , a sugestão cont r a r ia d i 
retrizes de sistematização adotadas no presente Substitutivo. 

ES31056-9 AUGUSTO CARVALHO PCB 
********* PARECER **** ***** 

A espec i ficação das pessoas que devem ser reconhecidas 
como dependentes do segurado da previdência social , bem como 
das condições para a concessão de benefícios, constitui obje
to de legislação ordinária face à especificidade dos casos e 
à variedade de tratamento que a matéria comporta . 

Pela rejeição. · 

ES31057-7 AUGUSTO CARVALHO PCB 
********* PARECER ********* 

Os crimes comuns já estão previstos no item que se pre
tende emendar. Os demais não existem. Pela rejeição. 

ES3 1 058~s AUGUSTO CARVALHO PCB 
********* PARECER ********* 

Acolhemos , não só a presente Emenda , mas outros tantos 
que propõem a supressão de todos os incisos do artigo 64 , re
metendo a matéria para a legislação complementar . 

ES31059-3 AUGUSTO CARVALHO PCB 
**** ***** PARECER **** ** ** * 

Realmente , é inegável o aprimoramento que a Emenda rea
liza no texto , adaptando-o, de resto , à nossa melhor tradição 
cons t itucional. 

Pe la aprovação. 

ES31060- 7 AUGUSTO CARVALHO PDS 
********* PARECER **** ***** 

A Emenda, de certa forma, aprimora o texto do disposit i 
vo, eis que torna ma i s claros o seu conteúdo e o seu alcance. 

Pela aprovação parcial , na forma do Substitutivo. 
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Realmente , a promoção por antiguidade constitui um di 
r eito que somente em casos excepcionais deve ter admitida a 
sua recusa . 

O sugerido "quorum " de dois terços, portan t o, sign i fica 
substancial aprimoramento do precei t o , pois deixa induvidosa 
a posição do Tribunal sobre a questão, tornando sempre exigí
vel, para tanto, a manifestação favorável de sua esmagadora 
maioria . 

Pela aprovação. 

ES3 1062-3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ***~***** 

A Emenda dá nova redação ao 1o. do artigo 121. 
O acrésc i mo sugerido , embora louvável o obj eti vo do il us

tre Constituinte não deve ser acolhido, uma vez clara e obje
tiva a redação criticada . 

Pela rejeição. 

ES31063-1 NILSON GIBSON 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 Com i ssão de Si stematização. 

ES31064-0 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A norma que o ilustre Constituinte pretende instituir já 
está expressa no art. 202 , ítem III , alínea "a" , do 
Substitutivo . 

Pela Prejudicialidade . 

ES3 1065-8 IVO VANDERLI NDE PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda estabelecer o que se denomina princ í pio 
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 . 

ES31066-6 IVO VANDERLINDE PMDB 
***** **** 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 princ í pio da anterioridade de forma que enden
demos mais consentânea e adequada às características dos tri
butos e à estrutura dada ao sistema tributário. 

Pela rejeição. 

ES31067 - 4 IVO VANDERLINDE PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda tem por objetivo excluir do art . 201 as contri
buições de intervenção no domín i o econômico. 

Tais contribuições se justificam porque se vinculam dire
tamente a ativ i dades e setores econômicos , decorrendo sua 
criação da ef e t iva necessidade de intervenção da Un i ão para 
atender , em últ i ma anál i se, aos imperativos da segurança na
c ional 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 anterioridade, confor me 
expressos nos ítens I e III do art . 202 . 

Pela rejeição. 

ES31068-2 WILSON CAMPOS PMDB 
******* * ~ PARECER ********* 

A Emenda objetiva acrescentar , ao artigo 218 do Projeto 
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de Constituição da Comissão de Sistematização o seguinte: 
"limitados os juros ao máximo de seis por cento ao mês, 
extinta a correção monetária " . Pretende a i nda introduzir 
parágrafo un1co ao mesmo dispositivo, determinando a 
obrigatoriedade de as instituições financeiras reduzirem os 
juros que cobram, á razão de dez por cento ao bimestre, até 
ser atingido o patamar de dois por cento ao mês . 

Provavelmente houve engano na remissão ao artigo 218, 
posto que o mesmo trata da competência da União para emitir 
moeda, a ser exercida com exclusividade pelo Banco Central. 

A proposta no Nobre Constituinte, no entanto, versa 
sobre matéria sujeita a tratamento que varia de conform i dade 
com as condições da economia e que, por isso mesmo, está 
melhor disciplinada pelas leis econômicas, não merecendo 
inclusão no texto constitucional. 

Ademais, salvo engano, a proposta é matematicamente 
impossível. 

Pela rejeição. 

WILSON CAMPOS PMDB 
********* 

ES31069-1 
********* PARECER 

Rejeitamos 
ser objeto de 

a Emenda porque entendemos que o assunto deve 
Lei Ordinária. 

ES31070-4 WILSON CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Merece especial destaque o fato de que, pela primeira vez 
na história do constitucionalismo brasileiro, as ações de 
assistência Social passam a constituir uma Seção específica 
na estrutura do texto constitucional. Trata-se, a nosso ver , 
de opção não somente coerente com o espírito tuitivo do Pro
jeto no campo social , mas principalmente sintonizada com a 
realidade da marginalidade e aguda carência Sacio-econômica 
que atinge a grande maioria da população brasileira. Nortea
da pelos princípios de elaboração constitucional, a seção re-

. lativa ao segmento assistencial do sistema de Seguridade pro
cura estabelecer os delineamentos programáticos básicos que 
deverão pautar as ações públicas e privadas no Setor, evitan
do-se detalhamentos e especificações passíveis de mais ade
quado tratamento via legislação ordinária ou planejamento de 
política social . Assim sendo, deixamos de acolher a sugestão 
do ilustre autor, não obstante seus inegáveis méritos, na 
certeza de que a mesma poderá vir a ser retomada em outras 
instâncias do processo de contrução do novo Sistema de Segu
ridade Social em nosso país. 

Pela rejeição. 

ES31071-2 WILSON CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do 
ítem 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 
disposít ivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES31072-1 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a alterar a redação do ítem I do artigo 21 do Subs
titutivo do Relator, mas não a julgamos mais adequada. 

ES31073-9 IVO VANDERLI NDE 
********* PARECER ********* 

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

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

ES31074-7 IVO VANDERtiNDE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe correspondência absoluta entre o valor 
do benefício previdenciário e o do salário do trabalhador . 

A proposta é inviável, vez que a previdência possui te
to para o salário de contribuição, e, além disso, não pode 
prescindir do sistema de cálculo que leva em consideração o 
tempo de trabalho e de contribuição do segurado. 

Pela rejeição. 

ES31075-S IVO VANDERLINDE 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 imite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para 
tanto , reinvindicam a supressão do 1o. do art . 209 do Pro
jeto de Constituição . 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem : que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União ; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber,da União, 
21,5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tr i butária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil; que o adicio
nal elevará consideravelmente a carga tributária para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que 
seria um "bis in idem• dífici lmente 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
rã o imposto adiciona) ,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 t4multuar a vida do 
empresário; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competênc i a tributãria 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 agravarã 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 
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poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afuguen
tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional ,de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre
sas; que, portanto, as regiões periféricas estarão contri
buindo para o aumento da arrecadação dos Estados mais ricos; 
que as mesmas distorções e injustiças serão registradas tam
bém nos rendimentos de pessoas físicas e nos rendimentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos , contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos ; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobráve1 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 541. do Imposto de Renda e 441. do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes, será de alterar os preços, afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices, de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 
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O fator posit ivo que se pode apontar para o Adicional ao 
Imposto de Renda, ins t ituível pelos Estados , reside na poten
cialidade de aumen t o 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 lim i tando as incidên
cias aos lucros e aos ganhos e rendimentos de capita l . 

ES31076-3 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída atra
vés do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, acon-
selha a sua manutenção . • 

Pela rejeição. 

ES31077-1 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

A norma que o eminente Constituinte pretende instituir 
já está contida no art. 202 , í tem II, do Substitutivo . 

Pela Prejudicialidade . 

ES31078-0 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos patronais 
têm características muito diferentes daqueles dos sindicatos 
de empregados . Enquanto os primeiros são empresas, organiza -
das para a obtenção de lucros, os últimos são assalariados. 
As contribuições e anuidades que as empresas pagam aos seus 
sindicatos constituem custo dedutíve l do seu lucro operac io
nal, enquanto que as que são pagas pelos empregados, que au -
ferem , na sua maioria, rendimentos que se situam aba\xo do 
limite de isenção do Imposto de Renda , oneram diretamente 
seus parcos rendimentos . É justo, portanto, que se dê trata -
mento tributário diverso às duas categorias de sindicatos. 

Pela rejeição. 

ES31079-8 IVO VANDERLINDE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende introduzir alterações na forma de pa
gamento e de atualização dos valores das precatórias judici
ais. 

São justas as razões invocadas pelo íncl i to constituin
te . Temos , no entanto , que sua opinião- não colide com o en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 

ES31080-1 WILSON CAMPOS PMDB 
******** * PARECER ********* 

A emenda trata da duração dos mandatos sindicais e da 
proibição de reeleição. 

Isso é matéria para os estatutos de cada entidade,segun
do deliberação da assembléia geral. 

Pela rejeição. 

ES31081-0 WILSON CAMPOS PMDB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda , proposta pelo ilustre Const i tuinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela reje i ção. 

ES31082-8 FERNANDO GASPARIAN PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos do substitutivo. 

ES31083-6 AUREO MELLO PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A presente Emenda pretende a inclusão de dispositivo N. 
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Títulos das Disposições Transitórias visando a concessão de 
indenização espec i a l para os servidores amistrados, correspon 
dente aos salários atualizados. 

A medida não pode prevalecer, devendo as reparações finan 
ceiras ficou subordinadas ao exame prévio das autoridades 
competentes ou do Poder Judiciário, como prevê o Art. 7. das 
Disposições Transitórias. 

Pela rejeição . 

ES31084-4 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que a contribuição sindical, quando fi
xada pela assembléia geral 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
teio 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. 

ES31085-2 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31086-1 JOSÉ EGREJA PTB 
*** *** *** PARECER ****** *** 

De acordo com entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização, opina-se pela aprovação da Emenda . 

ES31087-9 JOSÉ EGREJA PTB 
****** *** PARECER *** ****** 

A manutenção do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
nos moldes vigentes justifica-se pelas lacunas que apresenta 
e continuará a apresentar, por longos períodos, o Seguro-De
semprego. Não se pode prever ainda a situação em que este 
instrumento de garantia de sobrevivência do trabalhador possa 
ser concedido indefinidamente, pela totalidade do período de 
desemprego. Por essa razão , cumpre ab r ir outras possibidades 
ao trabalhador e possibilitar-lhe a retirada do patrimônio 
acumulado nas épocas de bonança. 

Pela rejeição . 

ES31088-7 JOSÉ EGREJA 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 envo l vidas têm se man i festado , 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 prát i ca, 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 habi l itar e aprimorar a qualificação 
profissional de seus empregados . Por tudo isso, é elementar 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES31088- 7 JOSÉ EGREJA PTB 

PÁG: 1463 
16/ 10/ 87 
15:52 :30 

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 r elação empregatícia, fundada na bilateralidade do 
contrato, uma cond ição unipessoal , paternal i sta 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 f ases da elaboração deste Projeto foram apresentadas, es
tamos oferecendo f órmulas conc i liatória que reflete a tendên
cia majoritár i a dessas propostas , aceita por lideranças de 
categorias econômi cas e profissiona i s que, diuturnamente , vêm 
se manifestando por todos os meios de comunicação: é a veda
ção da despedida imot ivada ou sem justa causa, em termos a 
serem definidos pela leg i slação ordinária . 

ES31089-5 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER **** **** * 

Pela aprovação, nos termos da justificação da Emenda . 
Pela aprovação . 

ES31090-9 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ******* ** 

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

Pela rejeição. 

ES31091-7 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER *** ****** 

A presente Emenda visa a supr1m1r o art. 1o . das Dispos i 
ções transitórias, o qual prevê a concessão de anistia aos a
tingi.dos por atos de exceção por motivos políticos- ideoló
gicos. 

A anist i a constitui anseio de grande parcela de brasilei
ros atingidos por atos de autoridade. 

A nova Constituição deve dar tratamento justo aos injus
tiçados . 

Pe la rejeição. 

ES31092-5 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ** *** *** * 

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

Pela reje i ção. 

ES31093-3 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

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

O dispositivo deve permanecer no texto constitucional pa
ra , de uma vez por todos, extinguir a privatização de função 
que deve ser atribuído ao Poder Público . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES31094-1 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER *** ****** 

Pela rejeição, considerando que há d ivergência entre os 
termos da Emenda proposta pelo ilustre Constituinte e as di 
retrizes adotadas pelo Relator . 

ES31095-0 JOSÉ EGREJA PTB 
*** ****** PARECER ******** * 

O asssunto já se encontra definido no projeto. 
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PMDB 

Os objetivos da proposição já se encontram atendidos pe
lo Substitutivo. Concluímos pela prejudiciai i dade da Emenda . 

ES31097-6 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Acontece que inobstante os respeitáveis argumentos 
da Justificação o que se pretende regular como nova 
repartição de receitàs tributárias peca por fal t a de 
supedâneo na competência da União, à vista do elenco de 
impostos constante no art . 207. 

Pela prejudicialidade . 

ES31098-4 JOSÉ SANTANA PFL 
** ******* PARECER *** **** ** 

A emenda sob exame, ao lado de outras, suprime o petróleo 
e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, da atri
buição do Senado para estabelecer alíquotas do ICM nas opera
ções intra-estaduais (art. 209, 5., II) e, no tocante à imu 
nidade do mesmo imposto , prevista para operações que destinem 
a outros Estados petróleo, combustíveis líquidos e gasosos de 
le derivados e energia elétrica, substitui-a para as opera
ções relativas a lubrificantes (acrescidos e combustíveis lí 
quidos e gasosos, de qualquer espécie, utilizados nos meios 
de transportes (portanto sejam destinados a outros Estados ou 
não) e sobre operações que destinem a outros Estados energia 
elétrica (art. 209, 8. , II.b). 

Justifica que o sistema viário nacional foi construído e 
vinha sendo mantido mediante recursos vinculados oriundos dos 
combustíveis automotores e lubrificantes, o que considera ade 
quado porquanto o 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 estabelec i mento de alíquotas , pelo 
Senado, de impostos estaduais, interfere na autonomia federa
tiva dos Estados. Nova versão mantém apenas os minerais . A 
vinculação de impostos a fins específicos vem da origem histó 
rica dos tributos e não se constitui em aberração, malgrado o 
Poder Legislativo possa dar apropriado destino à receita nos 
orçamentos públicos . 

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

Pela aprovação parcial. 

ES31099-2 JOSÉ SANTANA 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 constitucional. 

Pela aprovação da emenda. 

ES31100-0 JOSÉ SANTANA PFL 
********* PARECER ** ***** ** 

Pretende , a Emenda, a distribuição , pela União, aos Es
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, da arrecadação 1 

do imposto sobre lubrifica~tes e combustíveis líquidos ga
sosos. 

Pelo sistema tributário adotado pelos Constituintes , 
a União perderá seis tributos sobre: 1) Transporte; 2) 
Comunicações; 3) lubrificantes e combustíveis; 4) Energia E -
létrica; 5) Territorial; 6) Minarais. 

Assim, o que pretende a Emenda traria desequilíbrio ao 
Sistema tributário, porquanto, alteraria as receitas tributá
rias dos Estados , que passariam a receber as receitas des -
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Pela rejeição. 

ES31101-8 ANTÔNIO CÂMARA 
********* PARECER ********* 
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A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos 
vencimentos dos magistrados. 

Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, 
a disposição contida na Emenda conflita com o entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização. 

Assim, somos pela sua rejeição. 

ES31102-6 ANTÔNIO CÂMARA PMDB 
********* PARECER **** **** * 

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

ES31103-4 FURTADO LEITE PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao parágrafo 1o. do artigo 
144, mais concisa, e, ainda, nova r~dação ao art. 223. A pri
meira merece acolhida, a segunda, nao . 

Pela aprovação, pois, da emenda quanto ao parágrafo do 
art. 144. 

Pela rejeição, quanto ao artigo 223. 
Assim sendo, pela aprovação parcial, nos termos do Subs

titutivo. 

ES31104-2 FURTADO LEITE PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que o projeto do Relator aco
lheu as aspirações populares . A população de Brasília edema
is núcleos hab i tacionais do Distrito Federal, por seus repre
sentantes no Congresso Nacional e por suas entidades de clas
ses manifestaram entusiasticamente o desejo de emancipação do 
Distrito Federal. 

ES31105-1 FURTADO LEITE PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda traz a síntese desejada para o preceito. Pela 
sua aprovação integral . 

ES31106-9 FURTADO LEITE PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constitu i nte modifica o 5o .. do art. 
220, e que visa a regionalização dos dispêndios públicos bem 
como na razão inversa da renda per-capta. 

O conteúdo da emenda, em confronto com o do 
substitutivo, não se coaduna com a sistemática que orienta o 
Sistema de Planos e O~çamentos. Entendemos que o dispositivo 
proposto pelo eminente autor da emenda tornaria o critério 
muito rígido e que a Constituição deva estabelecer 
princípios. 

Pela Rejeição . 

ES31107-7 FURTADO LEITE PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda propõe-se a manter a competência de 
decretação de empréstimo compulsório tal como está no Substi
tutivo e, em complemento, permitir que a União também possa 
instituí-lo nos casos de investimento público de relevante 
interesse, de conjuntura que exija absorção temporária de po
der aquisitivo e, finalmente, de guerra externa ou sua imi
nência. Inova a Emenda , ainda, aos fatos que servirão de base 
ao cálculo do empréstimo compulsório, tornando-os i ndefini
dos, e dispõe também sobre a vigência e o conteúdo da lei 
respectiva. 

Com relação à permissão para decretação de empréstimos 
outros que não em v i rtude de calamidade, realmente a idéia é 
boa , pois tem sido assim em nossa tradição e o instituto tem 
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Em relação aos fatos geradores , é de toda conven1encia a 
proteção constitucional dos mutuantes e nada melhor para tan
to do que condicionar a exigência do empréstimo à ocor rência 
daque l es fatos que dão origem à cobrança de impostos - o que 
permite estender ao empréstimo compulsório a just iça fi scal 
imanente ao Sistema Tributário . 

No mais, os temas ventilados são próprios da legisl ação 
ordinária, devendo figurar na norma que criar o próprio em
préstimo . 

Pe l a aprovação parcial . 

ES31108-5 SAULO QUEIRÓZ PF L 
******* ** PARECER ******** * 

Pela rejeição, considerando que há divergência entre os 
termos da Emenda propost a pelo ilustre constituinte e as di
retr izes adotadas pelo Relator. 

ES31109-3 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

As al t erações, notadamente nos pr azos do art. 111 , f oram 
objeto de acurado exame, recebendo a matéria no Subst itutivo, 
tratamento adequado e em consonância com a opinião majoritá
ria da Comissão de Sis t ematização. 

Pela rejeição, nos t ermos do Subs ti tutivo. 

ES31110- 7 SAULO QU EIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda propõe texto alternativo para a parte 
do projeto relativa à previdência socia l. 

Alguns dispositivos apresent am texto que adotaremos no 
Substitutivo; outros, versam sobre questões que desaprovamos. 
Assim , somos pela aprovação parcial da proposta. 

ES31111-5 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável, a iniciativa do ilustre Autor não en
controu receptividade, até a presente fase, da maioria dos 
membros da Comissão, daí que o parecer é pela rejeição. 

ES31112-3 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende suprimir a expressão "ouvidas as As
sembléia Legislativas" contida no texto do ítem VI do a r t.77. 
A audiência dos representantes do povo do Estado ou Territó -
rio nas respectivas Assembléias Legislat ivas é de suma impor
tância para que não se converta em arb ítr io a i ncorporação , 
subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Esta
dos. 

Pelo não acolhimento . 

ES31113-1 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende desapropriar uma percentagem das propri 
edades rurais de área acima de 1.000 ha, quando improdu~ivas, 
para distr ibuir pe la Reforma Agrária. 

Parece-nos inoportuna a proposta, pois detalhes como esses 
devem constar da legislação ordinár i a. 

Somos , pois pela rejeição da Emenda. 

ES31114- 0 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARE~ER ********* 

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

Pe l a rejeição. 

ES31115-8 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do dispositivo aprovado na Co-
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missão Temáti ca e que, a nosso ver , deve constar do Projeto 
de Constituição . 

Pe la re j eição. 

ES3 1116-6 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação , nos t e r mos do Substitutivo . 

ES 31117- 4 SAULO QUE I RÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao art. 192. 
A fómula proposra deixa de prever que aos poderes cabe a 

i ni c i ativa do emprego das Forças Armadas somadas para garanti 
a da ordem e da lai. 

A redação do novo Substitutivo parece-nos mais adequada 
para regular a matéria. 

Pela rejeição . 

ES31118-2 SAULO QU EIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura assegurar ao judiciário a verdadeira 
autonomia financeira, com a destinação obrigatória de um per
centual da receita orçamentária às justiças da União e do Es
tado. 

São louváveis as razões invocadas pelo douto constituin
te entretanto, conflitam com o entendimento geral da Comissão 
de Sistematização . 

Assim, pela rejeição. 

ES31119-1 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31120-4 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

Os recursos relativos a programas regiona i s, de responsa
bilidade da Un i ão , deverão se r, em nosso entendimento, depo
sitados nas instituições regionais of i ciais de crédito , con
forme proposto no Substitutivo sobre exame. 

A Emenda proposta não contr i bui para o aperfeiçoamento do 
texto proposto. 

Pela rejeição. 

ES31121-2 SAULO QU EIRÓZ PF L 
**** **** * PARECER *** ****** 

Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 

ES31 122-1 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda pr e t ende supr i mir a expressão "ouvidas as As
sembléia Legislati vas" contida no texto do í tem VI do art . 77 . 
A audiência dos represen t antes do povo do Estado ou Territó -
rio nas respectivas Assembléias Legislativas é de suma impor
tância para que não se converta em arbítrio a incorporação , 
subdiv i são ou desmembramento de áreas de Territórios ou Esta
dos. 

Pelo não acolhimento. 

ES 31123-9 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

As inclusas emendas querem suprimir , do 6 . do art . 209 , 
a parte fina l que invoca , como ressa l va, o i t em II do parágra 
fo precedente. Com a supressão , just i fica o autor que est á 
compatibilizando a matéria com emenda que preserva na Un i ão 
os impostos únicos, invalidando citado item II do 5. 

Como se vê, o destino da emenda depende da preservação ou 
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não dos impostos úni cos com a União , o que o Projeto não vem 
fa zendo. 

ES31124-7 SAULO QUE I RÓ Z PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilust r e Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela reje i ção . 

ES31125-5 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

A inc l usa emenda quer supr im i r a não-inc i dência do ICMS 
sobre operações que desti nem a out ros Estados pet róleo, com
bustíve i s líquidos e gasosos dele deri vados e energia elétr i
ca . Justifica que a supressãoo resulta da proposta de passar 
aos Estados os impostos únicos sobre minerais, lubrificantes , 
combust íveis e energia e l étrica . 

70 out ros Constituintes pleitearam a el i minação 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. 

ES31126- 3 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

O tratamento adotado pelo texto à matéria melhor regula a 
hipótese de exceção ao monopólio. 

Pela rejeição ad Emenda. 

ES31127-1 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda oferece redação alternativa à do parágrafo 2o . 
do artigo 302 , dispondo que a exploração de riquezas minerais 
em terras, indígenas somente pode ser efetivada mediante au
torização do Congresso Nacional, assegurada a destinação de 
percentual dos resultados da lavra, nos termos do texto 
original . 

Preferimos, no entanto, redação que, a nosso ver, garan
te o acesso aos bens minerais existentes em terras dos índios 
e , igualmente , assegura os direitos das populações ind í genas. 

Pela rejeição . 

ES31128-0 HUMBERTO SOUTO PFL 
********* PARECER ********* 

Consoan t e já ass i na 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 financeiro, orçamen
tário e pat r imonial , como prevê o Substitutivo . 

Pela rejeição. · 

ES31129-8 HUMBERTO SOUTO PFL 
********* PARECER ********* 

O Legislativo tem entendido ser meramente exemplificativa 
a enumeração dos conhecimentos exigidos para o exercício do 
cargo de Ministro, tanto que até contadores já foram selecio
nados para o importante mister. 

Não há nenhum desdouro para a Contab i lidade não figurar no 
dispositivo em questão. Apenas pref erimos seguir a praxe , no 
particular, do Direito Constitucional brasileiro. 

Pela rejeição . 

ES31130-1 HUMBERTO SOUTO PFL 
** ******* PARECER ********* 

Sendo a contabilidade um técn ica a serviço da auditor i a , 
não há razão para alteração do texto, no parcicular, do Subs
ti tutivo. 

Pela rejeição . 
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A presente Emenda pretende ampl i ar o número de Estados a 
serem criados segundo disposição contida no art . 6o. do Tí tu 
lo X. 

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

ES3113 2-8 HUMBERTO SOUTO 
********* PARECER ********* 

Substitutivo 
apresentadas 

em tela. 

PFL 

Pe l a aprovação par ci al nos termos do Substitutivo. 

ES31 133- 6 HUMBERTO SOUTO PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31134-4 HUMBERTO SOUTO 
********* PARECER ********* 

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

PFL 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 

ES31135-2 HUMBERTO SOUTO PFL 
******* ** PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31136-1 HUMBERTO SOUTO PFL 
********* PARECER ***** **** 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter 
algumas indicações básicas sobre as fontes de financ i amento 
do novo Sistema de Seguridade Social, de modo a sustentar a 
dimensão 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 
princípio de diversificação das fontes de financiamento , 
optamos por manter a contribuição do empregador , sobre a 
folha de salários, o faturamento e 6 lucro, pois as três 
bases constituem fatos geradores distintos . 

Caberá à lei ordinária dispensar tratamento específico 
aos casos em que se revelar inapl i cável a múltipla 
i ncidência. 

Pela rejeição . 

ES31137-9 HUMBERTO SOUTO PFL 
** ** ***** PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter 
algumas indicações básicas sobre as fontes de financiamento 
do novo Sistema de Seguridade Soc i al , de modo a sustentar a 
dimensão que lhe é atribuída como instrumento de proteção 
social, com escopo bem mais amplo do que aquele abrigado no 
âmbito da previdênc i a . Assim sendo , e de forma coerente com o 
princípio de diversif i cação das fontes de f inanciamento, 
optamos por manter a con t r i buição do empregador, sobre a 
folha de salários, o faturamento e o lucro , pois as três 
bases constituem fatos geradores distintos . 

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

Pela rejeição. 

HUMBERTO SOUTO PFL 
********* 

ES31138-7 
********* PARECER 

Emenda ao 55 do Art . 6o . para torná- lo mais conciso . 
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A proposta é incompatível com o espírito do Substitutivo, 
não podendo ser admi t ida sem prejuízo da forma por este ofe
rec i da sobre o assunto. 

Pela re j e i ção. 

ES31139~5 HUMBERTO SOUTO PFL 
****** *** PARECER ***** **** 

Consideramos o termo "trabalhadores" mais abrangente que 
"empregados" . No caso é ma i s apropriado, pois os diversos in
cisos do ar ti go 7o . relac ionam direitos aplicáveis a emprega
dos, profi ss ionais libera i s e autônomos ao lado de outros so
mente exig í veis por quem mantém vínculo empregat ício. Nesse 
último caso, é ev i dente e portanto não necessita explic i tação , 
que os dispositivos não podem aplica r-se a autônomos e pro
f i ss ionais libera i s . 

Pela reje i ção. 

ES31140- 9 HUMBERTO SOUTO PFL 
********* PARECER ********* 

A norma que a Emenda pretende inserir no texto constitu
cional já consta do art . 208 do SUBSTITUTIVO do Relator (pro
jeto de Constitu i ção) . 
Pela prejudicialidade . 

ES31141-7 HUMBERTO SOUTO PFL 
********* PARECER ********* 

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

A maioria das propostas , mesmo na fase das Comissões Te
máticas , seja pela suas justif i cações, seja pela f orma de a
presentação dos textos , sempr e demonstrou ser a matéria mais 
adequado à legislação ordinária. 

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

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

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internac i onais, 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 tecno l ogico , por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vi r 
a ser a solução idial . Ressalte-se , por oportuno , que mesmo 
no regime atua l de 48 (quarenta e o i to) horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas . 

Num quadro inverso, em que a necessidade i mperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção , até como medi
da de salvação nacional , poderá o Estado , em consonância com 
os anseios do povo , propugnar por jornadas ma i s extensas ,des
de que compensatórias a níve l 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 , cons i derando que o Congresso Nacional ,sempre sen
sível às re i nv i ndicações 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. 

ES31 142-5 JOÃO LOBO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Const i tuinte, conf l ita 
com a orientação. adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 
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Os parágrafos 2o. e 3o. do artigo 226 do novo Substitutivo 
atendem , em parte, à sugestão e ponderações do i lustre Cons
titu i nte . 

Pela aprovação parcial . 

ES31144- 1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda visa a supressão de dispositivo. 
Por não corresponder ao entendimento predominante na Co

missão de Sistematização, deve ser rejeitada. 

ES31145-0 NILSON GIBSON 
********* PARECER ****** *** 

A emenda visa a não permitir que o Presidente da 
blica delegue ao Primeiro-Ministro suas atribuições. 

Pe l a rejeição . 

ES31146-8 NILSON GIBSON 
****** *** PARECER ********* 

PMDB 

Repú-

PMDB 

A emenda propõe a supressão do inciso XX do art. 115, a fim 
de evitar atritos entre os Poderes Executivo e Legislativo. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES31147-6 NILSON GIBSON PMDB 
**** *** ** PARECER ** *** **** 

A emenda propõe a supressão do inciso XVIII do art . 115, 
uma vez que dá ao Presidente da Repúblca a mesma atribuição 
concedida ao Primeiro-Ministro, no art.l30, inciso XVIII. 

Pela rejeição na forma do Substitutivo. 

ES31148-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda procura aprimorar a redação do inciso XII do 
art. 115, adequando-a à praxe internacional e aos anteceden
tes de nosso Direito Cons t itucional . 

Pela aprovação da emenda . 

ES31149-2 NILSON GIBSON PMDB 
*** ****** PARECER ***** **** 

O Constituinte Nilson Gibson sugere, por esta Emenda, 
que, se houver motivo de força maior que impeça a posse do 
Presidente da República após dez dias da data fixada , o fato 
deverá ser comunicado ao Congresso Nacional . Por não repre
sentar o pensamento predominante da Comissão, somos pela re
jeição da Emenda. 

ES31150-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pelo art. 115, inciso II do Substitutivo , compete ao Pre
sidente da República nomear, após aprovação pelo Senado da 
República , os titulares de elevados cargos da Administração 
Pública que menciona, inclusive o Presidente e os Diretores 
do Banco Central . 

Pretende a emenda inclu i r também os dirigentes do Banco do 
Brasil S/A nesse dispositivo . 

Ocorre que o a r t . 83 , inciso III , do Substitutivo prevê 
que o Senado da Repúbl i ca poderá também "aprovar previamente" 
a escolha de titulares dos cargos que especifica, além de ou
tros que a lei determinar. 

Entendemos , assim , que será demas i ada a inclusão proposta . 
Pela rejeição, na forma do Subst i tutivo . 

ES31151-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* · 

Esta Emenda , de autoria do Constituinte NILSON GIBSON , 
fixa a da t a de 15 de janeiro para a posse do Presidente da 
República, argumentando que o dia lo. de janeiro, conforme se 
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encontra no Substitutivo , acarretaria uma ser1e de transtor -
nos aos conv i dados , ao eleito e aos parlamentares , face às 
festividades de final de ano . 
Just ifi ca sua proposta, t ambém, pela necessidade de in~meros 
preparativos , impedindo que muitos trabalhadores encar regados 
dessas t arefas pudessem passar o Dia de Ano com seus familia
res . 

Por não refletir o pensamento predominante na Comissão, 
somos pela rejeição da Emenda . 

ES31152- 2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa 
Nacional de Reforma Agrária exige que seja definido , com a 
maior precisão poss ível, o procedimento a ser adotado pela 
União no caso de desapropriação por interesse social. 

ES31153-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A urgência na implementação do Prog rama 
Nacional de Reforma Agrária exige que seja definido, com a 
maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela 
União no caso de desapropriação por interesse socia l . 

ES31154-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade. A mesma emenda foi apresentada 
pelo Constituinte com o n~mero ES311153-1. 

ES31155-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Concordamos com a idéia de melhorar a redação do art. 
247 . Entretanto, a forma proposta nesta Emenda é bastante 
restritiva , uma vez que exclui a presença de representante do 
imóvel desapropriado na vistoria do imóvel. 

Pela aprovação parcial. 

ES31156-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos perseguidos pela Emenda já se acham res
guardados pelo disciplinamento que o Substitutivo imprime à 
matéria . 

Pela prejudicial i dade. 

ES31157-3 NILSON GIBSON PMDB · 
********* PARECER ********* 

A Emenda se assenta em razões judiciosas e irrespondí
veis, sendo indiscutíve l, pois, a sua pertinência . 

Pe l a aprovação. 

ES31158-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação da emenda nos termos do Substitutivo. 

ES31159-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Inegável a pertinência da Emenda, que se encontra las
treada, ademais, em razões inafastáveis. 

Pela aprovação . 

ES31160-3 NI LSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O a rtigo 134 do Substitutivo contém tão-somente sete 
itens, nele inexistindo , portanto, o item VIII cuja supressão 
a Emenda propõe. 

Pela prejudicialidade. 
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PMDB 

É certo que as Auditorias Militares , referidas na Justi
ficação da Emenda, são também integradas por milit ares de 
carre i ra. Essa c ircunstância, porém , não retira destes a con
dição de juízes, quando integram as mencionadas Auditorias, 
ademais sempre presididas por Juiz-Auditor, togado. 

Destarte , não vislumbramos, "data venia", a apontada in
correção do texto. 

Pe l a re jeição . 

ES31 162-0 NILSON GIBSON PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Visa a presente Emenda a alterar os requisitos exigi
dos para o cargo de Ministro de Estado. 

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

Pela rejeição. 

ES31163-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O Constituinte Nilson Gibson, autor da Emenda em análise, 
sugere modificação no texto do parágrafo único do artigo 130, 
relacionada ao comparecimento do Primeiro-Ministro ao Congres 
so Nacional . A Emenda sugere dilatar-se a periodicidade des
ses comparecimentos, ampliando-se de um para três meses. En
tendemos que a prestação de contas acerca do Programa é uma 
das maiores garantias para sua efetivação. Exercida em lapso 
de tempo demasiado grande, impossibilita o acompanhamento a
dequado , ainda mais considerando-se a dimensão dos problemas 
brasileiros e as mutações por que passam. Além do mais, é 
fundamental que o Chefe de Governo mantenha sua identidade 
com o Congresso, o que se exercita pelo comparecimento a suas 
sessões, pelo debate e pelas conversas com os Parlamentares . 
Tal medida é salutar para a própria democratização do Poder. 
Pela rejeição . 

ES31164-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O Constituinte Nilson Gibson sugere, nesta Emenda, que não 
haja delegação pelo Presidente da República ao Primeiro-Mi
nistro , conforme estabelece o inciso XIX do art . 130 . Enten
demos que o dispos i tivo , tal como se encontra redigido no 
Substitutivo , é benéfico à natureza do Sistema Parlamentaris
ta: além de concentrar nas mãos do Primeiro-Ministro todas as 
atribuições de uma Chefia de Governo, é necessário abrir a 
possibilidade de delegação, mormente aquelas que dizem res
peito ao desempenho acessório de suas funções. Pela rejeição. 

ES31165-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Sugere o Constituinte Nilson Gibson seja suprimi do o caput 
do art . 129, que es t abelece a necessidade de o Primeiro-Minis 
tro ser um Parlamentar. Acreditamos que esse princípio é fun
damental , tendo em vista que , dessa forma, o Chefe do Governo 
possui um mandato eletivo , foi sufragado nas urnas, direta
mente, merecendo, portanto, respaldo popul~r proporc ional pa
r a o exercício do cargo . Pela rejei ção . 

ES31166-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

O Constituinte Nilson Gibson, ao propor esta Emenda, preo-
cupou-se em fixar, já no ato de dissolução da Câmara dos 
Deputados , a data da eleição e da posse dos novos eleitos. 

Pe lo acolhimento , nos termos do Substitutivo. 

ES31167-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 
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Ao propor a supressão do artigo 127 , o Constitui nte Nilson 
Gibson argumenta que "basta o Prime i ro-Mi nistro não tomar 
posse para que se perpet ue, no poder , o que recebeu o voto de 
censura . .. " . Ma i s incompreensível seria , data ven ia , admitir
se a acefalia do Governo pela inexis tênc i a do di spos itivo. 

Pela r ejeição. 

ES31168-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame , de autoria do Constituinte Nilson Gib
son, chama a atenção para a desnec~ssidade da expressão "ao 
submeter seu programa à Câmara Fede r al ou em qualque r outra 
oportunidade", contida no caput do art . 123. Entendemos que , 
para a necessária clareza do dispos i t i vo , é indispensável sua 
manutenção, pois assim especificam-se bem as circunstâncias 
em que o voto de confiança se exerce . Pela rejeição . 

ES31169-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Por não adequar-se ao entendimento predominant e na Co
missão de Sistematização, a Emenda deve ser rejeitada. 

ES31170-1 NILSON GIBSON 
**** ***** PARECER ********* 

Pela aprovação. 

PMDB 

Se o "caput" do art i go já estabelece que a lei r egulará 
as condições especí f icas para o aprove i tamento dos pot enciais 
de energia hidráulica e dos recursos e jazidas mi nerais em 
faixa de fronteira e em t erras indígenas, torna- se desneces
sário e d i spensável um Parágrafo único estabelecendo uma con
dição específica, que deverá ser objeto da lei ordinár i a. Por 
essa razão somos pela aprovação da Emenda. 

ES31171-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31172-7 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

As emendas aba i xo pretendem alterar a forma de i ndeniza
ção, o modo de emissão dos títulos , ou sua utilização no caso 
de Reforma Agrária , no que não contribuem para a me l hor a do 
Projeto. São elas: ES33 163- 9, ES23697-1 , ES27216~ 1 . ES3 11 94-8 , 
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, E$23300-9 , 
ES29705-8, e ES22182- 5. 

Pela rejeição. 

ES31173-5 NILSON GIBSON PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Pretende a Emenda a l terar o artigo 206 sob o fundamento 
de que e l e "leva ao absurdo de s e cond ic ionar a execução · de 
uma le i federal à aprovação de uma Câmara Municipal " . 

Ora , o citado artigo não tem o sentido que lhe empresta 
o Autor da Emenda, pois que trat a de avaliação de isenções e 
benefícios fiscais pelo Legislativo competente, nada havendo 
nele que autorize o Legislativo Munic i pal e sobrepor -se ao 
Legis l ati vo Federal e vice- versa. 

Ali ás, com relação a isenções de imposotos mun 1c1pais 
por parte da União, o assunto é trat ado no artigo 204 , item 
III, em sentido contrári o à idéia da Emenda. 

Pe l a rejeição. 

ES31174- 3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao 1o. do Art . 237 , sem 
alterar-lhe o conteúdo ou a compreensão. 

Pela rejeição . 
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PMDB 

A Emenda propõe a supressão do artigo 219 do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. 

A proposta contribui, efetivamente, para o aprimoramento 
do Projeto em estudo. 

Pela aprovação. 

ES31176-0 NILSON GIBSON PMDB 
**** ***** PARECER ******** * 

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

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art . 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber,da União, 
21,5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga t ributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil; que o adicio
nal elevará consideravelmente a carga tributária para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que 
seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque 
o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tra
dição do País, eleva a carga tributária sobre as empresas e 
os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto 
pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o 
mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que paga
rá o imposto adicional ,porque os mecanismos de cobrança e 
fiscalização são precários em relação a categorias com maior 
poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição 
do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar
se-á mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a vida do 
empresário; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competência tributária concorrente 
gera bitributação e provoca conflitos entre os Estados da Fe
deração, agravados pela não uniformidade do adicional , poden
do ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política;que 
até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 
47% da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicio
nal, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvolvidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a fragilidade dos Esta
dos mais pobres pode induzir seus governantes a tentar obter 
maior receita com o adicional, enquanto que os Estados ricos 
poderão se dar ao luxo de não utilizá-lo ou fazê-lo de forma 
suave; que no plano das empresas, o adicional poderá afuguen
tar novos investimentos privados nos Estados subdesenvolvi
dos; que as sedes das empresas de âmbito nacional estão loca
lizadas nos Estados de economia mais forte, ainda que seus 
rendimentos sejam auferidos por todo o território nacional ,de 
forma que o adicional beneficiará o Estado da sede das empre-
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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 rend i mentos de 
capital tributados exclusivamente na fonte; que a tributação 
adicional sobre a retenção do imposto de renda na 
fonte sobre os rendimentos dos assalariados provocará distor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os mais 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda , 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equilíbrio que 
deve presidir o regime federativo, favorecendo a expansão do 
enriquecimento dos Estados já ricos; que a figura da bitribu
tação, indesejável, pode ser suprida com a simples distribui 
ção de receita arrecadada, sem que se pertube o contribuinte 
com novos impostos; que por ser optativo o adicional, poderá 
ser arbitrário; que a indefinição do fato gerador do adicio
nal presume que seja o mesmo do imposto de renda, resultando 
em bitributação; que a base de cálculo seria confundida com o 
fato gerador, só pagando o adicional quem já foi onerado com 
o imposto; que é preciso se ater à propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao imposto de renda, cobrável 
pelos Estados, restringe a competência da União no que con
cerne à legislação do mesmo imposto; que o Projeto já limita 
a parte da União em 54% do Imposto de Renda e 44% do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aqUinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União, terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia ; que no ambiente inflacionário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicolôgica 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 fe i tos 
pelo Governo Federal. 

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

PMDB 

A Emenda propõe substitutivo do prazo de cinco dias , pa
ra 48 horas, conforme se encontra no parágrafo único do art. 
185. 

Somos pela aprovação da redução do período para convoca
ção e funcionamento do Congresso Naciona l , quando do Estado 
de Sítio . 

Pela rejeição . 

ES31178-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda busca formular nova redação para o artigo 188 
do Subst itutivo sob exame. 

Cuidadosamente anal i sada , reputamos oportuno o seu aco
lhimento por ocasião da realização dos trabalhos de redação 
final. 

Pela rejeição . 

ES31179-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a alteração do Art. 189, acrescentando a 
" ... intervenção federal " , como fator impeditivo de modifica
ção da Carta Magna , ao l ado da vigência dos Estados de Defesa 

e de Sítio. 
Não nos parece cabível a hipótese por já constar o precei

to do parágrafo 10., do art. 70 do novo Substitutivo ofereci
do. 

Pela rejeição. 

ES31180-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a surpessão da expressão contida no Art. 
190 . 

Entendemos melhor a redação apresentada no Substitutivo 
sob exame ao prestigiar as lideranças partidárias . 

Pela rejeição. 

ES31181-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos patronais 
têm características muito diferentes daqueles dos sind i catos 
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 ível do seu lucro operacio
nal, enquanto que as que são pagas pelos empregados, que au -
ferem, na sua maioria , rendimentos que se situam abaixo do 
limite de isenção do Imposto de Renda , oneram diretamente 
seus parcos rendimentos. É justo, portanto, que se dê trata -
menta tributário diverso às duas categorias de sind i catos . 

Pela rejeição. 

ES31182-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Aco l hemos as justificativas, todavia adotamos outra re
dação. 

aprovada, nos termos do Substitutivo. 

ES31183-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Não nos convenceram as ponderações do ilustre autor so
bre a supressão da matéria indicada. 

Pela rejeição da Emenda, nos termos do Substitutivo . 

ES31184-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Não nos convenceram as ponderações do ilustre autor so
bre a supressão da matéria indicada. 
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PMDB 

Pela rejeição da Emenda, nos termos do Substitutivo. 

ES31185-9 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31186-7 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte, nos termos do 
Relator . 

Pela aprovação. 

ES31187-5 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PMDB 

Substitutivo do 

PMDB 

Insurge-se o nobre Constituinte, contra a legitimação do 
Ministério Público para i niciar o processo legislativo. 

Tal postura não se coaduna com o momento político brasi
leiro em que se propugna pela iniciativa ao próprio povo. 

Ademais, cumpre destacar que a iniciativa defer i da ao Mi
nistério se limita à legislação de interesse do órgão. 

Pela rejeição. 

ES31188-3 NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

Procedente . 

ES31189-1 

Houve lapso na remissão ao artigo. 
A correção pleiteada merece acolhimento. 
Pela aprovação. 

NILSON GIBSON 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

A emenda pretende alteração de redação, que nos parece me
lhor do que a do texto do Projeto . 

Pela aprovação. 

ES31190-5 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Com o acolhimento da Emenda no. ES34.726-8, que propug
nava a extinção dos parágrafos 3o . e 4o. do art. 149 do Subs
titutivo, ficaram automaticamente prejudicadas as proposi ções 
que objetivavam aprimorar seu texto, a exemplo da que é alvo 
de nosso exame. 

ES31191-3 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende-se, com a Emenda proposta, suprimir o parágrafo 
5o. do art. 149 do Substi tutivo, por seu aparente conf lito 
com a norma insculpida no item X do art. 83 . 

Coerentes com o Parecer emi tido quando da apreciação da 
Emenda ES33.543-0, somos pela aprovação. 

ES31192- 1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

A justiça está mais habi 1 itada a funcionar con,o árbitro do 
que um particular. 

Pela rejeição. 

ES31193-0 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31194-8 NILSON GIBSON PMDB 
********* ~ARECER ********* 

As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indeniza
ção, o modo de emissão dos títulos , ou sua utilização no caso 
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PMDB 

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 , E$23300-9 , 
ES29705-8 , e ES22182-5. 

Pela rejeição. 

ES3 1 195-6 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES3 1 196-4 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31197-2 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES3 1 198-1 NILSON GIBSON PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Assim , somos pela rejeição da emenda . 

ES3 1199-9 NARCISO MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação. 

ES31200-6 NARCISO MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31201-4 NARCISO MENDES PDS 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende suprimir, do artigo 263 
do substitutivo do Relator , a expressão "e Saüde Ocupacional" 
argumentando que "o Sistema Nacional Onico de Saüde tem como 
alvo o ser humano (a saüde pübl i ca), enquanto o alvo da Saüde 
Ocupacional é o Trabalhador". 

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

Por estar consignado no artigo 7o. , ítem XVII como di
reito dos trabalhadores a Saüd~. Higiene e Segurança do Tra
balho , necessário se faz a determinação de como este direito 
poderá ser assegurado, no caso , através do Sistema Onico de 
Saüde. 
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Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério, a i nda que a idéia de 
sistema implique também na possibilidade da existência de 
subsistemas , ligados a vários ministérios. 

Quanto ao termo "Saúde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comitê Misto, da OIT e OMS, reunido em Genebra, 
no ano de 1957, para designar, justamente, o conjunto de 
ações que envolvem a saúde, a higiene e a segurança do traba
lho. Não é um anglicismo, portanto, mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupacional" não é anglo-saxónica, mas, si m, 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 al t o grau de bem esta r 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, adapta r o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho. 

O que transparece nestes 5 ítens é a perenidade do pro
pósito de se resguardar a saúde do homem, do trabalhador, por 
reconhecer-se que as condições de trabalho e o ambiente onde 
ele exerce a sua ocupação são potencialmente morbígenos. De~ 
preende-se, que a segurança do trabalho é uma cond ição 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 d i reitos 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 . 

ES31202-2 MENDONÇA DE MORAIS PFL 
********* PARECER ****** *** 

Propõe, o ilustre Constituinte, a antecipação , para 1o. 
de janeiro de 1988, da vigência do sistema tributário con
substanciado no projeto , enfatizando o seu Autor na Justifi
cação "a luta pela reforma tributária" que "vem sendo travada 
há anos pelas lideranças municipalistas " , em face da "falta 
de recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais 
têm administrado "para cumprir as múltiplas necessidades de 
seus Municípios". 

A nova partilha tributária prevista nos artigos 212 e 
213 teve por escopo atender não apenas as reivindicações dos 
Estados , Distrito Federal e Municípios, mas também prop iciar
-lhes recursos para a necessária descentralização adm i ni stra
tiva de encargos. A elevação gradativa de sua participação na 
arrecadação tributária , como previsto no artigo 22 e parágra-
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fos, foi a fórmula encontrada, desde a Subcomissão dos Tribu
tos, para ensejar as acomodações necessárias e decorrentes 
dessa elevação . 

Pela rejeição. 

ES31203- 1 JOSÉ GENO Í NO PT 
***** **** PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que a promulgação da Cons
tituição deverá ocorrer entre o final do corrente ano e o 
i nício de 1988 . Se acolhida a propositura da Emenda, os Mu
nícipios Bras i lei r os t erão que aguardar por prazo muito longo 
até a votação e aprovação de suas Leis Orgânicas, o que seria 
absolutament e desagradável . 

ES31204-9 VIRG Í LIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

É pref erível que o próprio Tribunal estabeleça seu regula
mento i nterno, div i dindo-se em turmas e fixando a competência 
de cada uma. 

Pela rejeição . 

ES3120S-7 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
****** *** PARECER ********* 

De acordo com entendimento predomi nante na Comissão de 
Sistemat i zação, opina-se pela aprovação da Emenda. 

ES31206-5 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
**** ***** PARECER *** ***** * 

A presente Emenda sugere a inclusão de dispositivo que 
assegure direito aos servidores que tenham ocupado, por mais 
de 5 anos , à data da promulgação da Constituição, cargo em 
com i ssão ou função de confiança, de ocuparem cargo ou função 
de natureza técnica correspondente à sua formação profissio
nal . 

Trata-se de matéria que envolve grande complexidade, 
ressaltando- se que , a sua implementação somente seria possí 
vel após detalhados estudos acerca das potencialidades de re
cursos humanos no âmbito da administração pública nas três 
esferas de governo, uma vez qu a proposição é genérica, não 
se atendo à adminis t ração federal. 

Pela rejeição. 

ES31207-3 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda, apensa , ao lado de outras, defende a troca do 
quorum de dois terços para o de maioria absoluta , nas delibe
rações do Senado pa r a estabelecer alíquotas do ICMs . 

Em princípio, procede a argumen t ação dos autores, no 
sentido de que a maioria absoluta é a norma para que o Senado 
decida sobre assuntos de interesse dos Estados. 

Ocorre que a f i xação de alíquotas de imposto estadual , 
pela União , constitui violação ao princípio federativo dá au
tonomia da pessoa t ributan t e. Na verdade , a União sequer de -
ver i a interfer i r. Da í ser adm i ssível que seja exigido um quo
rum realmente bem superior à maioria absolu t a , podendo-se até 
defender a unanimidade do Senado para justi f icar sua interfe
rência em imposto estadual . 

ES31208- 1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda dar nova redação ao parágrafo único do 
art. 195, o qual trata dos princípios da personalização dos 
impostos e da capacidade econômica do contribu i nte . 

Vale observar que o caráter pessoal que os impostos devem 
ter é princípio ind i ssociável da própria natureza deles e de 
suas final i dades. 

Ademais, tal pr i ncípio completa o da capacidade econômica 
do contribuinte, no qual se acha i mplíc i to que os impostos 
dele deverão ser ex i gidos de forma a não prejudicá-lo no 
exercício pleno de suas atividades econômicas . 
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Reforçando a validade desses princípios, cabe citar a li-
mitação do poder de tributar consignada no item IV do art. 
202 . 

Em face do exposto, manifestamo-nos pela rejeição da 
Emenda . 

ES31209- 0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ** ******* 

Vi sa a Emenda estabelecer critérios restritivos à uti l i
zação das taxas . 

Verifica-se que a Emenda contém alguns elementos que e
fetivamente contribuem para uma melhor e mais adequada apli
cação do tributo e , consequentemente, para o aperfeiçoamento 
do sistema tributário. 

Pela aprovação parcial. 

ES31210-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
****** ** * PARECER *** *** *** 

Objetiva a Emenda deixar expresso no artigo 197 que so
mente lei complementar pode tratar dos assuntos aí discrimi
nados. 

Ora, o citado dispositivo já diz que "cabe a lei comple
mentar" dispor, regular ou estabelecer normas sobre as maté
rias que menciona . Entende-se que a lei ordinária não pode 
interferir, só a lei complementar. Logo, não há necessidade 
da explicitação que a Emenda sugere. 

Pela rejeição . 

ES31211-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
****** *** PARECER ********* 

' O objetivo da Emenda é o de que a competência residual 
prevista no artigo 199 caiba somente a União, pois que se 
exercida pelos Estados e pelo Distrito Federal "pode provocar 
uma verdadeira correria destes a novas fontes de rendas 
tributárias, com ser 1as consequências aos contribuintes , 
adv i ndas de uma pluritributação". Pode , também, dar origem a 
conflitos entre os Estados, que utilizariam os impostos novos 
como estímulos ou desestímulos a certas atividades, provocan
do "possíveis rotatividades populacional e econômica". Alega 
o Autor, ainda, que a concessão da competência residual aos 
Estados (vale dizer: dar-lhes uma inesgotável fonte de renda) 
leva-os a burlar o teto que o Projeto institui para despesas 
com pessoal e também contribui para reduzir a eficiência da 
máquina fiscal, sobrecarregando os contribuintes honestos . 

Entendemos que a Emenda contribui para o aprimoramento 
do Substitutivo , desde que complementada com a norma de que o 
imposto federal seja partilhado com os Estados. 

Pela aprovação. 

ES31212-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
**** ***** 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. 

Pe l a aprovação parcial . 

ES31213-8 PAULO ROBERTO CUNHA 
*** ****** PARECER **** ***** 

A Emenda propõe nova redação ao art. 201, para 
cluir também as contribuições de interesse das 
econômicas. 

PDC 

nele in
categorias 
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Trata-se de proposta que contribui para aperfeiçoar a re
dação do dispositivo, porquanto a inclusão das categorias e
conômicas efetivamente complementa as espécies de categorias 
sociais em cujo interesse pode a União instituir contribui
ções parafiscais. 

Pela aprovação . 

ES31214-6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
** ** ***** PARECER ** *** ** ** 

Visa esta Emenda acrescentar dispositivo à Seção II do 
Capítulo I do Título VII, que trata do princípio da legalida
de em matéria tributária. 

Entendemos que os princípios e garantias já consignados 
na referida Seção II resguardam devidamente os direitos dos 
contribuintes em relação ao Estado, no campo tributário, tor
nando-se, portanto, desnecessária a inserção, no Substituti
vo, da disposição proposta. 

Pela rejeição. 

ES31215-4 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
******* ** PARECER ****** *** 

Visa a Emenda estabelecer critérios restritivos à utili
zação das taxas. 

Verifica-se que a Emenda contém alguns elementos que e
fetivamente contribuem para uma melhor e mais adequada apli
cação do tributo e, consequentemente, para o aperfeiçoamento 
do sistema tributário. 

Pela aprovação parcial. 

ES31216-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
*** ****** PARECER ******** * 

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

Pela rejeição. 

ES31217-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
**** ** *** PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria 
tendência crescente que vem se manifestando, entre os 
Constituintes, desde o inicío dos trabalhos das Subcomissões 
e das Comissões Temáticas, além de comprometer a meta de se 
reforçarem as finanças municipais e estaduais, assim como de 
reduzir o "deficit" público. 

Pela rejeição . 

ES31218-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A inclusão do ato cooperativo e das operações de coopera
tiva com seus associados ou outra cooperativa, no rol da imu
nidades tributárias contraria tendência crescente dos senho
res Constituintes manifestada desde o início dos trabalhos 
das Subcomissões e das Comissões Temáticas . Com efeito, a 
ampliação das imunidades compremeteria a meta de se reforça
rem as finanças municipais e estaduais e de se reduzir o 
"deficit" público. 

Rejeitada. 

ES31219-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
****** *** PARECER ** *** *** * 

A emenda apensa, ao lado se outras 37 , subscritas por 
52 Constituintes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
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Federal tenham a faculdade de instituir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas fí sicas e jurídicas re
sidentes ou domic iliadas nos respectivos territórios. Para 
tanto , re i nvindicam 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 dup l a incidência do im
posto que deve compet i r exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proíbe i mpostos 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 va lores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Es t ados e o Distr i to Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber,da União, 
21,5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas soc i edades 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" d i ficilmente suportável, mesmo porque 
o limite de 5% é bem e levado; que a inovação destoa da tra
dição do País, eleva a carga tributária sobre as empresas e 
os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto 
pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o 
mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que paga
rá o imposto adicional ,porque os mecanismos de cobrança e 
fiscalização.são precár ios em relação a categorias com maior 
poder aquisitivo ; que a Constituição já prevê a d i stribuição 
do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que colocar
se-á mais um fiscal dentro da empresa, a tumultuar a v i da do 
empresário; que a União tem outros meios de atender os Esta
dos, bastando aumentar sua alíquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competência tributária concor rente 
gera bitr i butação e provoca conflitos ent re os Estados da Fe
deração, agravados pe l a 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 i mposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 22%, concentração que se agravará com o adicio
na l, ofensiva ao equilíbrio da Federação; que a dualidade 
tributária terá repercussões negativas nos mecanismos de 
arrecadação; que os Estados mais desenvo l vidos deverão ser os 
grandes beneficiários do imposto adicional, aumentando o fos
so que separa as regiões do País; que a f ragilidade 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 utili zá-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 assa l ariados provocará d i stor
ções na progressividade das tabelas, fazendo com que os ma i s 
pobres tenham uma carga do imposto adicional superior às dos 
mais ricos, contrariando o único do art. 195 do próprio 
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Projeto; que a modalidade estadual do imposto sobre a renda, 
além de representar indesejável sobrecarga aos sofridos con
tribuintes, compromete ainda mais o debilitado equi lí br 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 propriedade dos mecanismos 
que resultem em maior receita para os Estados e à proteção do 
contribuinte; que um adicional ao impost o 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 desenvo l vidos não contariam com matéria tri
butável expressiva, vis l umbrando-se, a í , a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 i mpostos federais mais o ISS municipal, além do que 
lhes é revertido o Imposto Territorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Veículos Automotores; que com a perda de receita pela 
União , terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inflacionário, recessivo e de di f iculda
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 Pa í s de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentiva r á 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 acarre~ará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices , de forma a incentivar a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

O f ator positivo que se pode apontar para o Adicional ao 
Imposto de Renda , inst i tuível 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
c i as aos lucros e aos ganhos e rendiment os de capital. 

ES31220-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda, ao lado de outras, quer que a imunidade 
prometida, em relação ao ICMS, "sobre o transport e urbano de 
passageiros , nas áreas metropolitanas e micro-reg iões " seja 
alterada para "sobre o transporte urbano e metropolitano de 
passageiros" (art. 209, Bo . , I I , c ) . 

Justi f ica que a isenção visa a beneficiar os usuários dos 
transportes urbanos e por isso não tem sentido a restrição de 
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que só ser i am beneficiadas as regiões metropolitanas e micro
- r egiões, deixando de fora Bras í lia , Vitória , Florianópolis, 
Caxias do Sul , Pelotas, Passo Fundo , Joinville, Londrina ,Cam
pinas e tantas outras importantes c i dades; que a explicitação 
ao transporte metropolitano é inclusa a fim de evitar dúvidas 
sobre a interpretação; que o problema dos transportes urbanos 
é nacional e diz respeito a todas as comunidades de trabalha
dores. 

Por conseguinte, a emenda pretende ampliar a imunidade, no 
sentido de alcançar qualquer transporte urbano de passageiros 

Entretanto, a Comissão de Sistemat ização optou por acolher 
emendas supressivas , porquanto a não-incidência configuraria 
privilégio às empresas de transporte e até ao transporte eli
tista. 

ES31221-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES31222-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* 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. 

ES31223-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER *** *** *** 

A supressão do 5o . do art. 210 do Substitutivo ao Pro
jeto de Constituição , nos termos da emenda , não se ajusta ao 
entendimento predom i nante na Comissão de Sistematização . 

Deve ser rejeitada. 

ES31224-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
*** ****** PARECER *** ****** 

Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 1o. do artigo . 
212, que estabelece para a prestação de serviços a consumidor 
final 50% do ICMS ao município produtor . 

Entendemos ser procedente a supressão ante as razões 
constantes da justificação. 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES31225-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
** *** ** ** 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. 

ES31226-0 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER *** ****** 

Á 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. 

ES31227-8 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
**** **** * PARECER **** ** *** 

A Emenda propõe seja acrescentado, ao artigo 219, pará
grafo determinando a criação do Plano de Seguridade sobre 
créditos nas instituições financeiras. 

As preocupações do Nobre Constituinte, a nosso ver, en-
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ES31228- 6 PAULO ROBERTO CUNHA 
********* PARECE R ********* 
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A Emenda propõe a modificação do caput do Art . 237, a l
terando para dez anos o prazo de ocupação. 

Deve-se, entretanto, atentar para a urgência de assenta
mento de milhões de famílias carentes às quais · tem sido nega
do o direito à habitação . 

Pela rejeição . 

ES31229- 4 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER **** ***** 

Os pr inc í pios do ordenamnto espacial do país, devem, ne
cessáriamente, contemplar, na def i nição da Pol í tica 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 objet i vamente refle t ir efetivamen~ 
te a realidade urbana regional , deve o assunto ser objeto de 
Lei Ordinár i a. 

Pela rejeição . 

ES31230-8 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* 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. 

ES31231 - 6 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

As seguintes emendas tratam da criação de um Fundo Naci
onal de R. A. - o que é pertinente à lei ordinár i a, são elas : 
ES34568-1, ES31436-0, ES32605-8, ES23112-0, ES31231 - 6 e 
ES33937-1. 

Pela rejeição . 

E$31232-4 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
**** ***** PARECER ********• 

Pela aprovação parcial nos termo do Substitutivo. 

ES31233- 2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo . 

ES31234-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ** ******* 

A autorização a que se refere a presente Emenda está con
s i derada no art . 255 e no art. 29 das Di sposições Transitó
rias do Substitutivo . 

Pela prejudicialidade . 

ES31235-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
** ******* PARECER ********* 

Emenda acolhida parcialmente quanto ao mérito, nos termos 
do Substitutivo do Relator. 

Pela aprovação parcial. 

ES31236-7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
** ******* PARECER ********* 

A emenda propõe a criação de Contenciosos administrati -
vos no âmbito da Seguridade Social sem poder jurisdicional, 
para as decisões fiscais e previdenciárias . A matéria já 
consta da Constituição em vigor, sem que tenha sido até hoje 
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Entendemos que a proposição poderá ser concretizada por 
legislação infraconstitucional, mediante reorganização do a
tual sistema de Juntas de Recursos da Presidência Social, e
vi tando-se, destarte, a reiteração da atual provisão consti -
tucional sem suficiente respaldo fático que possa dar ef icá -
cia à norma em questão . 

Pela rejeição. 

ES31237-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31238-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
******* ** PARECER ********* 

A emenda revala a louvável preocupação do autor com a má 
utilização de recursos do sistema previsdenciário, o que se 
justifica plenamente a julgar por ocorrências pregressas. En
tendemos, não obstante que tais ocorrências condenáveis foram 
propiciadas por um contexto autoritário que excluiu os legí
timos interessados de qualquer participação na gestão do sis
tema ou no controle de seus resultados. Com os preceitos de 
democratização e controle social do sistema adotados pelo Re
lator, segundo proposta consensual, espera-se que aqueles la
mentáveis fatos sejam uma página virada na história da Previ
dência Social em nosso País. 

ES31239-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

A Emendaem apreço é considerada rejeitada, pois propõe pro
fundas e radicais modificações na postura filosófica que nor
teia o Art. 262 . 

ES31240-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
*** **** ** PARECER **** ***** 

Propõe a Emenda que se suprima o 3o. do Art. 262 do 
Substitutivo , sob o fundamento de que o instituto já foi 
contemplado em outro dispositivo. 

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

Pela aprovação. 

ES31241-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
***** **** PARECER ********* 

Inobstante os altos propósitos do autor que inspiraram a 
elaboração da presente emenda , entendemos que a matéria é 
própria de lei ordinária . 

Pela rejeição. 

ES31242-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
* ** * ~ ** * * PARECER ***** **** 

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

Pela rejeição . 

ES31243-0 PAULO ROBERTO CUNHA 
***** ** ** PARECER ******** * 

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

Pela aprovação parcial. 

PDC 

já foi 
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O conteúdo da 
ao substitut i vo , observadas 
281. 

Emenda já está incorporado 
as restrições contidas no Artigo 

Pe la aprovação parcial. 

ES31245- 6 PAULO ROBERTO CUNHA 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES31246- 4 PAULO ROBERTO CUNHA 
********* PARECER ********* 

PDC 

já foi 

PDC 

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

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

Pela aprovação. 

ES31247-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
***** **** PARECER ** **** ** * 

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

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

Reje i tada nos termos do Subst i tutivo. 

ES31248-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
******** * PARECER ** ** ***** 

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

Pela rejeíção. 

ES31249-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
******** * 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 ressa l va pretend i da 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. 

ES31250-2 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
******* ** 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. 

ES3125 1-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER ********* 

Tendo em vista a opção do Relator por supr1m1r os mini -
mos etários para concessão de aposentadoria, por tempo de 
serviço, a sugestão contida na emenda fica prejudicada, uma 
vez que a proposta contida no Substitutivo em nada inova em 
relação à situação ora vigente. 

Pela prejudicialidade. 

ES31252-9 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
***** *** * PARECER ********* 
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A Emenda apresen t ada se estende, a nosso ver , desneces 
sariamente em detalhes que dever i am ser especificados pela 
legislação ordinár i a. 

Pela rejeição. 

ES31253- 7 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
********* PARECER **** ***** 

O autor desta Emenda propõe acrescentar o "crédito fun
diário" ao Inciso II do art. 42 das Disposições Transitórias . 
Consideramos dispensável tal acréscimo, uma vez que o art . 
251 estabelece que a política fundiária será determinada no 
Plano Nacional de Desenvolvimento Agrário, de execução plu
rianual , criado através de legislação ord i nár i a. 

Assim, somos pela rejeição da Emenda . 

ES31254-5 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
***** **** PARECER ********* 

A rentabilidade do setor ag rí cola e, em particular, para 
seus agentes produtivos, é um objetivo que está implícito em 
todas os instrumenos da política agrícola , conforme constam 
nos Incisos I a XII do art. 42 das Disposições Transitórias. 
A técnica leg i slativa não r ecomenda a inclusão do Inciso na 
forma proposta nesta Emenda . 

Assim, somos pela sua rejeição. 

ES31255-3 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
*** ***** * PARECER ******** * 

Propõe o autor a supressão do artigo 43 das "Disposições 
Transitórias" por entender que a regulamentação da aposenta
doria deve ser feita pela legislação ordinária . 

A eliminação justifica-se integralmente diante da ampli
tude dos efeitos da medida. 

Pela aprovação. 

ES31256-1 PAULO ROBERTO CUNHA PDC 
*** ****** PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
estabelecer vinculação de recursos tributários para programas 
de assistência à família carente, pelo prazo de 20 anos. En
tendemos que qualquer vinculação permanente , ou de longo pra
zo, poderá dificultar a administração püblica no seu planeja
mento, o que é pior, condicioná-la a um percentual que o di
namismo da evolução social, política e econômica poderá in 
cluir como insuficiente. 

Pela rejeição . 

ES31257-0 ANTONIO MARIZ PMDB 
*** ** *** * PARECER ******* ** 

Além da emenda em referência , outras nove, apresentadas 
individualmente, mas literalmente idênticas, propõem modifi
cações de redação e acrésc i mos ao original do parágrafo 48 do 
art . 6o., constante do Substitutivo . Em síntese, após a ex
pressão "que a lei fixar" , propõem que se assegure a proteção 
às participações ind ividuais 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 atr i buição 
exclusiva que se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - providência esta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes. São as segu i ntes as dez emendas adit i vas e mod ifi
cativas, sobre as quais o Relator opina por sua aorovação , 
seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas: 

Emenda no . 
ES29575- 6 
ES33594-4 
ES27833-9 
ES25117-1 
ES21813-1 
ES22863 - 3 
ES23022-1 

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octáv io Elísio 
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ES32905-7 
ES28423- 1 
ES30406- 2 
ES30726- 6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122- 1 
ES321 10- 2 
ES30779- 7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272- 4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

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

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

mente , dos Constituintes Ricardo Izar , Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Li ma , 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 dispos t o no parágrafo 9o . , do Subs
titutivo , que contém ressa l vas à livre man i festação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48. O Const i tuinte Roberto 
Cunha faz i~ual proposta, de forma a deixar intocadas as 
ressa l vas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agripino de Ol i
veira Li ma propõe que após a pa l avra "científica• (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
t a Constitu i ção . 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 refer i das (ES23484-6, ES30536- 1, ES23312-2. 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas, as demais, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras mod if icações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral , porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente pre judicadas . São as 
seguintes . 
Emenda no . 
ES34632- 6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES24884-7 
ES31902- 7 
ES306 12-0 
ES26521 - 1 
ES32600- 7 
ES27377- 9 
ES28055- 4 
ES29719-8 

ES31258-8 SOTERO CUNHA 
********* PARECER ********* 

Constitu i nte 
Adol f o Olive i ra 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarell i 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Perciva l Mun i z 
Ni lson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

PDC 

A emenda visa 'assegurar a homens e mulheres determinar o 
número de seus f ilhos sem i nfringi r o princíp io à vida desde 
a concepção . 
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Somos pela rejeição apesar da relevância da proposta ten
do em vista que a regulamentação do aborto deverá merecer 
melhor apr eciação em ocas ião mais favorável. 

ES31259-6 SOTERO CUNHA PDC 
****** *** PARECER ***** **** 

A Emenda propõe nova redação, com o acréscimo de ítens, 
ao parágrafo 22 do artigo 6o . do Substitutivo do Relator, que 
trata da instituição do júri. 

A extensão que a Emenda pretende dar à competência do 
Tr i buna l popular pode desvirtuar - lhe o elevado alcance de que 
se reveste. 

Pela rejeição . 

ES31260-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
****** *** PARECER **** ***** 

Pret ende o ilustre Constituinte com a presente Emenda, ao 
que parece , assegurar que a redação do item IV do Art . 222, 
relativa à vinculação de receita de impostos, não se extenda 
à repartição do produto dos impostos mencionados no Capítulo 
do Sistema Tributário e à prestação de garantia à operações 
de crédito por antecipação da receita. A primeira situação 
já está clar amente ressalvada no atual texto do projeto, no 
próprio inciso em referência e a segunda é desnecessária por 
explicitamente o Art. 220 o permite, no seu 6., item I , com 
a autorização legislativa podendo constar da lei orçamentá
ria. Assim entendemos prejudicada a Emenda. 

Pela prejudicialidade. 

ES31261-8 ANTONIO CARLOS KONDER REIS 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 ba i xa produtividade . A prática, a ex 
periência, o conhecimento técnico, a identificação do empre
gado com os objetivos maiores da empresa, significam para ela 
um patrimônio insubstituível. Investe o empresário em recur
sos humanos, buscando habilitar e aprimorar a qualificação 
profissional de seus empregados. Por tudo isso, é elementar 
que seja virtualmente contrário à rotatividade da sua mão-de
obra . fator absolutamente 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 l ongo 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 . 
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O dispositivo proposto pelo ilustre Constituinte, ao de
terminar atribuiçõs ao Estado em relação a variáveis econom,
cas , em nossa opinião não merce acolhida. Já é inerente ao 
Es t ado a sua função econômica e social. 

Pe la rejeição . 

ES31263-4 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

O conteúdo do inciso XVII está presente no inciso XVIII, 
razão pela qual deve ser suprimido . 

Pela re jeição . 

ES31264-2 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõem, o eminete Constituinte Oswaldo Lima Filho e ou
tros, sejam aplicados em irrigação 50% dos recursos orçamen
tários federais destinados ao Nordeste . 

Inobstante, sejam de absoluta procedência as razões ex
postas na justificação, é necessário lembrar que a moderna 
técnica orçamentária é infensa a vinculações de receitas , o 
que é ainda mais verdade quando se procure estabelecê-las num 
rígido texto constitucional . 

Assim, em que pese aos elevados objetivos da Emenda , ma
nifestamo-nos pela sua rejeição . 

ES31265-1 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

A norma constitucional deve estabelecer princípios . Pro
por a manutenção de disposições legais num texto desse tipo é 
inverter a regra básica de que a lei ordinária é flexível, 
pois obedece a critério de historicidade, quer dizer, acompa
nha o processo evolut 1vo das sociedades . 

Pela rejeição . 

ES31266- 9 OSWALDO LIMA FILHO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31267- 7 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo 
Substitutivo que suprime, integralmente, o art. 37. 

ES31268-5 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto . 

Pela rejeição . 

ES31269-3 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES31270-7 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua reje i ção 
decorre da i noportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto . 

Pela rejeição. 

ES31271-5 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição . 
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Vide parecer à emenda no . ES26407-9 . 

ES31273-1 ALEXANDRE PUZYNA 
********* PARECER ********* 
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Pela aprovação parc i al , nos termos do Substitutivo . 

ES3127 4-0 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* 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 sent ido de que o cáculo do benef í cio incida sobre a média 
dos 36 últimos salários do trabalhador, corrigidos mês a mês . 

A forma de cáculo que estamos propondo é mais sensat a e 
suportável aos cofres da Presidência Social. 

Pela rejeição. 

ES~1275-8 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER *** ** ** ** 

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

ES31276-6 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto . 

Pela rejeição. 

ES31277-4 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua rejeição 
decorre da inopqrtunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

Pela rejeição. 

ES31278-2 ALEXANDRE PUZYNA 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. 

ES31279-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Constituição explícita a posse sobre terras apenas da 
União e dos Estados Federados. As ilhas marítimas pertencem à 
União e as fluviais , aos Estados. Estes por sua vez, podem 
estabelecer nas suas Constituições Normas relativas ao domí
nio sobre as ilhas fluviais . 

So'mos , pois, pela rejeição da emenda . 
---------------------------------------------------------------------r---------

ES31280-4 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em exame verbera a exclusão do Município do 
elenco de partes l egitimadas a propor ação direta de incons
t i t uc i onalidade, perante o Supr emo Tribunal Federa l. 

O e l evado número de comunas, multip l icado por dois- por 
poder em ser legitimamente representadas pe los Prefe i tos e pe
las Mesas das Câmaras Municipais- inviabi l iza, por si só, a 
pretensão . 

Pela rejeição. 

ES31281-2 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

O referido artigo será suprimido, em virtude de aprova -
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ção de emenda que vincula receita para a educação, no capítu
lo III, da Educação e Cu l tura . 

Pela prejudicialidade. 

ES31282-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda modificat i va ao 5o. do art . 210 do Substitu
tivo ao Projeto de Cons ti tuição não se ajusta ao entend i mento 
predominante na Comissão de Sistematização . 

Deve ser rejeitada 

ES31283-9 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A Constituição expl í cita a posse sobre terras apenas da 
União e dos Estados Feder ados. As ilhas marítimas per tencem à 
União e as fluviais , aos Estados . Estes por sua vez, podem 
estabelecer nas suas Constituições Normas relativas ao domí
nio sobre as ilhas fluviais. 

Somos, pois, pela rejeição da emenda. 

ES31284-7 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
** ***** ** PARECER ********* 

A imunidade tributária dos templos de qualquer cu l to tem 
assentada a sua abrangência e seus limites na doutrina e na 
jurisprudência . A introdução dos termos "exclusivamente sobre 
os", proposta na Emenda, não só não contribuiria para tormar 
a abrangência mais precisa, como ainda geraria ambiguidade 
na intepretação do texto. 

Pela rejeição. 

ES31285-5 · ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A definição do âmbito da contribuição previdenciária e o 
estabelecimento de seus limites é tarefa que cabe à 
legislação infraconstitucional . 

Pela rejeição. 

ES31286-3 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que o Imposto sobre Propriedade 
Territorial Rural, que reverteria aos Estados, seja estendido 
para a Propriedade Pred i al, a fim de se compatibilizar com o 
imposto municipal sobre a propriedade predial e territorial 
urbana e permitir a inc l usão, na incidência rural , de mansões 
construídas em fazendas. 

A proposição aperfeiçoaria e alargaria o campo de inci
dência sobre a propriedade rural, sendo a decisão unicamente 
política. Pela Constituição de 1891, os Estados detinham com
petência para cobrar o Imposto sobre Imóveis Rurais e Urba
nos, sem distinção entre prédfos 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. 

ES31287-1 ALEXANDRE PUZYNA 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 defin i dos com grande cuidado , o que exige 
tempo e pesquisa para introdução de cada novo imposto; já 
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o empréstimo compulsório previsto no projeto utilizará os 
fatos geradores dos impostos existentes, podendo ser estru
turado e cobrado separadamente , pres t ando-se , pois, como 
instrumento eficaz para levantamento de recursos em casos 
de calamidade públ i ca. 

Pela rejeição . 

ES31288-0 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampliação da incidência do imposto sobre a proprieda
de territorial urbana pretendida pela emenda não se ajus t a ao 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

Deve ser rejeitada . 

ES31289-8 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe-se na Emenda modif i cação do 3o . do art . 213 . 
Pretende- se substituir , ali , a expressão "Os Estados 

entregarão" por "A União entregará imediatamente". 
· Inobstante os argumentos expendidos, é preferível 

manter a redação atual . Até porque, se acolhida a Emenda, 
ainda haveria de ser profundamente reformulado o texto do 
dispositivo emendado . 

Pela rejeição . 

ES31290-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe , o ilustre Constituinte, entre em vigor na data 
de promulgação da nova Constituição também a parte relativa a 
elevação do percentual do Fundo de Participação dos Municí 
pios, estabelecida na alínea "b" , do item I , do artigo 213 , 
justificando que "a situação financeira dos Municípios é tão 
precária e tão pública que independe de maiores comentários", 
necessitando, pois, de um imediato incremento em suas fontes 
de receita. 

A elevação gradativa da participação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na arrecadação tributária, 
como prevista , foi a fórmula encontrada , desde a Subcomissão 
dos Tributos, para possibilitar as acomodações necessárias e 
decorrentes dessa elevação. 

Pela r e jeição. 

ES31291 - 0 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda dar compensação aos Municípios pela 
supressão de impostos seus em consequência da criação de im
postos federais ou es t aduais, 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 
Distr i to Federal estamos propondo a eliminação da competên
cia residual . 

Pela prejudicialidade. 

ES31292-8 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável a pr eocupação do ilustre Autor, o 
Subst i tutivo já contempla , em linhas gerais, o conteúdo da 
presente Emenda, daí nosso parecer pela sua prejudicialidade. 

ES31293-6 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A prorrogação ou redução de mandatos de Prefeitos , Vice
- Pref eitos e Vereadores, conflita com o que dispõe o Art . 18 , 

do Substitutivo. 
Assim , somos pe 1 a rejeição da emenda. -
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É comprovadament e desagradável a posição de vanguarda 
nos altos índices do analfabetismo da nação Brasileira. Por 
muitos anos as administrações do executivo municipal, vêem 
desviando r ecursos expressamente destinados à educação . Daí 
a necessidade de previ são consti t ucional quanto a aplicação 
da receita municipal nesse set or . 

Pela rejeição. 

ES31295-2 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31296-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria de que cuida a Emenda nada tem a ver com a 
disciplinada no artigo indicado . 

Pela rejeição . 

ES31297-9 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame visa a estabelecer a obrigatorie
dade de a lei complementar f ixar prazo para o envio ao Con
gresso Nacional, do plano plur i anual 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. 

ES31298-7 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Tendo proposto à ace i tação , para o art . 2o ., emendas 
que apenas fazem a junção do art. 2o. com o 1o., e de outras 
que inc l uem entre as unidades da Federação apenas os Estados 
e o Distrito Federal , só podemos, por absoluta coerênc i a , ser 
pela rejeição desta emenda . 

ES31299- S ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

A matéria não tem a excelsitude necessar1a para sua in
clusão na Constituição Federal , devendo ficar reservada à 
legislação estadual . 

Pela rejeição. 

ES31300-2 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

No Substitutivo do Relator , a intervenção do Estado com-
preende a União, os Estados e os Municípios. Situações que 
possam envolver conflitos entre esses três níveis de poder 
devem ser disciplinadas por legislação ordinária ou comple
mentar . 

Pela rejeição. 

ES31301-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
*** *** ** * PARECER ** ** ***** 

Visa à supressão do art. 59 das Disposições Transitórias 
do Substitut i vo do Relator por considerar útil o instituto da 
enfiteuse. Consideramos , ao contrário, que os contratos per 
pétuos não mais se justificam atualmente e que as origens da 
enfiteuse não contribuem para a sua manutenção . 

ES31302-9 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda seja estendida aos Municípios a compe
tência r esidual a que se refere o artigo ,gg do Substitutivo . 

Segundo tal dispositivo , somente a União e os Estados 
poderão i nstituir outros impostos além dos que es t ão expres
samente discriminados no texto constitucional . Os Municípios 
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terão de restringir - s e aos impostos que o Substitutivo lhes 
atribui de modo explíc i to . 

Ora , os impostos municipais têm, sempre, base econom1ca 
bem est r eita , pois só alcançam os fatos ocorridos no âmbito 
municipal, de regra muito restrito . Por isso , os impostos 
tendem a ser pouco rentáveis, não compensando normalmente o 
custo da máquina administrativa que exigem. 

Além disso , os Municípios diferem muito entre si e daí a 
conclusão lógica de que os impostos resultantes da competên
cia residual seriam bem diferentes entre si, gerando um sis
tema tributário complexo , com uma quantidade de i mpostos mui
to elevada. 

Assim, bem me lhor do que a competênc ia residual será 
permitir-lhes maior participação nas receitas da União e dos 
Estados , garantindo- lhes fatia satisfatória no bolo fiscal, 
como fez o Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES31303-7 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
** ******* PARECER ** ***** ** 

Objetiva a Emenda estender aos Municíp ios a competên -
cia para decretar empréstimo 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 racional que o Município atingido por 
calam idade 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 , 
ass i m, uniformidade do .procedimento para a exigência com -
pulsória de quantias, quando não expressamente discrimina
das no texto. 

Pela aprovação parcial 

ES31304-5 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
** ******* PARECER ***** **** 

Pela prejudicialidade, em decorrência da nova orientação 
adotada pelo substitutivo do Relator quanto à disciplina da 
matéria. 

ES31305-3 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
** *** **** PARECER ****** *** 

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

Pela rejeição. 

ES31306-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
******* ** PARECER ******* ** 

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

ES31307-0 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
** **** ** * PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31308-8 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
** ** ** *** PARECER ****** *** 

A supressão do 5o . do art . 210 do Substitutivo ao Pro
jeto de Const i tuição, nos termos da emenda, não se ajusta ao 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 

Deve ser rejeitada. 
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Visa a Emenda da r nova redação ao item III do art. 195 , 
a f im de nele substi t uir a expressão "pela valori zação de" 
pelas palavras "pelo beneficio" . 

Entendemos inadequada a substituição proposta, pois a 
valorização é que expressa o beneficio proporcionado ao 
imovél pela realização da obra pública. Reforça essa 
assertiva o fato de que se não houver valorização não se 
poderá cobrar a cont r ibuição de melhoria . 

Esclareça- se que , com o objetivo de facilitar a 
a aplicação do tribu t o e , consequentement e, a mensuração da 
valorização , resolvemos excluir a parte final do mencionado 
dispositivo, deixando à norma infraconstitucional o 
estabelec i mento dos pa r âmetros de cálculo e cobrança da 
contribuição de melhoria. 

Pela rejeição . 

ES31310-0 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

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

Pela rejeição. 

ES31311-8 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
******* ** PARECER ** ******* 

O excessivo detalhamento do texto constitucional pode 
tornar-se rude cerceamento de autonomia e da iniciativa dos 
Municlpios . De outra parte, não é necessário especificar cada 
um dos itens que compete o Municlp io realizar , principalmente 
por sabermos que o Bras i l conta com mais de 4.000 Municlpios 
com necessidades e graus de desenvolvimento diferenciados. 

Assim sendo , nos parece mais conveniente que os pró
prios Municlpios, através de Lei Orgânica, estabeleçam livre
mente suas prioridades . 

Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 

ES31312-6 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda , propos t a pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a ori·entação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES31313-4 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o capítulo VI, 
tí t ulo IV , que tra t a das regiões de desenvolvimento foi ex
cluído do texto ao Substitutivo, exceto o art . 51, cuja maté
r i a passou a compor o art. 238. 

ES31314-2 ALEXANDRE PUZYNA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela prejudicialidade. 

ES3 1315-1 LOUREMBERG NUNES ROCHA PMDB 
******** * PARECER ******** * 

A inclusa emenda que excepcionar da imunidade de ICMS aos 
produtos industriali zados destinados ao exterior , os minerais 
objeto de tratamento prioritário . Justifica que os minerais 
são recursos não renováveis , que f icariam isentos de qualquer 
tributação quando dest inados ao exterior , se forem absorvidos 
na t ribu t ação do ICM ; que considerar como i ndustrializados 
os minérios submetidos a tratamento primário causará enorme 
prejuízo aos Estados produtores. 
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Nova versão do Projeto de Constituição retirada da imuni
dade os produtos semi-elaborados. 

Aprovada . 

ES31316-9 SALATIEL CARVALHO PFL 
** ******* PARECER ******** * 

A Emenda visa a alterar para dois terços o quorum para 
rejeição de juiz, quando da apuração de antiguidade. . 

São louváveis as razões invocadas pelo douto constituin
te, na defesa de sua proposição. Assim, opinamos pela apro
vação . 

ES31317-7 SALATIEL CARVALHO PFL 
***** **** PARECER **** ** ** * 

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

Pela rejeição . 

ES31318-5 SALATIEL CARVALHO PFL 
********* PARECER ******* ** 

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

Pela prejudicialidade .. 

ES31319-3 JOSÉ TINOCO PFL 
** ****** * PARECER *** ****** 

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

Pela rejeição. 

ES31320-7 JOSÉ TINOCO PFL 
*** ****** PARECER ****** *** 

A concessão de estabilidade aos atuais servidores gue in
gressaram no serviço público, sem qualquer concurso , e o re
conhecimento de seus bons préstimos à administração pública. 

Entretanto, optamos por estabelecer que a referida estabi
lidade só se dará aos que contém com cinco ou mais anos de 
serviço na administração direta ou indireta, inclusive em 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público . Entende
mos que, nesse tempo, esses servidores já demonstraram sua 
capacidade e eficiência. A nosso ver , um prazo menor, seria 
desaconselhável. 

Pela rejeição. 

ES31321-5 JOSÉ TINOCO PFL 
***** **** PARECER ** ******* 

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

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES31322-3 JOSÉ TINOCO PFL 
********* PARECER *** *** *** 

A emenda procura substituir todo o art. 18 seus parágra
fos e alíneas. Acontece que nada acrescenta ao texto em sua 
substância motivo pelo qual não podemos acolhê-la . 

Favorável em parte, levando em conta os pontos concor
dantes entre o texto proposto e a nova redação. 

ES31323-1 CARLOS CHIARELLI PFL 
** ** ** *** PARECER ********* 

Inobstante o tema · preconizado na Emenda, sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conjunto. 

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

ES31325-8 CARLOS CHIARELLI PFL 
****** *** PARECER ** ******* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter as 
indicações básicas sobre as fontes de financiamento do novo 
Sistema de Seguridade Social, de modo a prover a necessária 
sustentação à mais amp l a dimensão do sistema em termos de 
cobertura de benefício e serviços. Assim sendo, sem preJUlzo 
da competência do legis l ador ordinário para definir outras 
fontes, em conformidade com o princípio de "diversi f icação 
das fontes de financimento", optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anterior . 

Pela rejeição. 

ES31326-6 CARLOS CHIARELLI PFL 
******** * PARECER ********* 

que 
o 

igual 

O termo "uniformidade" deve permanecer pois signif i ca 
os benefícios e serviços serão uma coisa só para ambos . 
termo "equivalência" denota que o tratamento deve ser 
para os segurados em geral (urbano e rural). 

Pela rejeição . 

ES31327-4 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que a contribuição sindica l , quando fi
xada pela assembléia geral 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 demas i ado 
precária, comprometendo os recursos do sindicato para o cus
teio 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. 

ES31328-2 JOSÉ EGREJA 
********* PARECER ********* 

O tratamento especial 
titui medida de inteira 
liberdade, arriscaram suas 

Pela rejeição. 

ES31329-1 JOSÉ EGREJA 
********* PARECER ********* 

PTB 

conferido aos ex-combatentes cons
justiça para com aqueles que, pela 
vias no último confl i to mundial. 

PTB 

Propõe, o ilustre Constituinte , a supressão do art i go 64 
das Di~posições Transitórias, que cr i a o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regiona l , a ser constituído através de devo
luções do imposto de rende e de outros tributos . 

O Fundo de que se trata constituiria a base fi nanceira 
das regições de desenvolvimento previstas no artigo 63, por 
cuja supressão nos manifestamos. Em decorrência, também este 
artigo deve ser excluído do texto do projeto. 

Pela aprovação . 

ES31330-4 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda propõe a supressão do Título X do Subs
titutivo , concernente às Disposições Transitórias. 

Inegavelmente, torna- se indispensável resguardar-se cer 
tos direitos e garantias a seus titulares, mesmo após a sua 
supre5são pelo novo texto constitucional. 

O que não se deve é atribuir privilégios. 
O resguardo dos dire i tos adquiridos é tarefa do Constitu

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

Pela rejeição da Emenda. 

ES31331-2 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER **** ***** 

O Substitut i vo expressa, de forma cristalina, opção pelo 
sistema parlamentarista de governo : Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições, não 
há como se aco l her a que vislumbra finalidade diametralmente 
oposta , à por f i m consignada . Pela rejeição , na forma do 
Substitut i vo. 

ES3133 2- 1 JOSÉ EGREJA . PTB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo expressa , de f or ma cristalina, opção pel o 
sistema parlamentar i sta de governo . Conquanto os dispositivos 
pertinentes resultem do aporte de diferentes proposições , não 
há como se acolher a que vislumbra finalidade d iametralmente 
oposta, à por fim consignada. Pela rejeição, na forma do 
Substitut i vo . 

ES31333-9 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte , a 
presente Emenda, conflita com a sistemát ica adotada pelo Su
bstitu t ivo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES31334-7 JOSÉ EGREJA PTB 
******* ** PARECER ********* 

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

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda . 

ES31335-5 JOSÉ EGREJA PTB 
******** * PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a 
presente Emenda , conflita com a sistemática adot ada pelo Su
bstituti vo. 

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda . 

ES31336-3 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição , considerando que há divergência entre os 
termos da Emenda propos t a pelo ilustre Constituinte e as di
retrizes adotadas pelo Relator. 

ES31337-1 JOSÉ EGREJA 
******* ** PARECER ********* 

ES31338-0 

O Subst i tutivo optou pela manunteção do artigo. 
Pela rejeição. 

JOSÉ EGREJA 
********* PARECER ********* 

A sugestão não pode ser acatada. 

PTB • 

PTB 

O episódio dos quilombos foi uma das mais belas páginas 
que os ana i s do homem registra , em termos de luta pela liber-
dade . É a história do Bras i l real, do Brasil efetivamente 
grande . . 

Os quilombolas remanescentes desses locais históricos 
merecem a propriedade definitiva dessas teras, mormente como 
correção da injustiça histórica cometida contra os negros , 
em que todo o fruto de seu trabalho foi usufru ído por outros, 
sem qualquer paga ou compensação. 

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

Pela r e jeição . 
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A demarcação das terras indígenas é ato que complementa 
todas as disposições criadas pela presente Constituição em 
relação aos direitos dos índios . 

Para sua efi cácia, tornou-se necessário estabelece r, nas 
Disposições Transitórias , um prazo para que t al processo seja 
conclu ído , o que evitará os conf litos e as dúv idas atualmente 
exis t entes, nas imediações das reservas indígenas . Destarte , 
o art . 39 das Disposições Transitórias não pode ser elimi
nado . 

ES31340- 1 

Por tais razões, a sugestão não foi acolhida. 
Pela rejeição. 

JOSÉ EGREJA 
********* PARECER *** ****** 

Pela aprovação. 

ES31341-0 JOSÉ EGREJA 
********* PARECER ********* 

PTB 

PTB 

Visa á supressão do artigo 59 das Di sposições Transitó
rias do Substitutivo do Relator , por entender que ele fere 
dire i tos adquiridos. Este não é o nosso ponto de vista, des
de que os efeitos passados do contrato enfitêutico permanece
riam adquiridos e, só para o futuro , a extinção produziria e
feitos . 

ES3134 2-8 JOSÉ EGREJA PTB 
******** * PARECER **** ***** 

Procede a supressão sugerida na Emenda em exame . 
Pela aprovação . 

ES31343-6 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão do artigo 61 das Disposições 
Transitórias , sob o fundamento de que as disposições ali con
tidas já estão contempladas no texto Const i tucional de forma 
genérica . 

A Emenda merece ser acolhida porque o disposit i vo em tela 
não constitui matéria relevante a ponto de se conter no texto 
constitucional. 

Pela aprovação . 

ES31344-4 JOSÉ EGREJA PTB 
**** ***** PARECER ** **** *** 

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

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES31345-2 JOSÉ EGREJA PTB 
***** **** PARECER ****** *** 

A presente Emenda visa a supr i mir dispositivo do Título 
das Disposições Transitórias que, na realidade, merece ser 
retirado do texto . 

Pela aprovação . 

ES31346-1 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ** ** ***** 

A presente Emenda visa a supr1m1r dispositivo do Título 
das Disposições Transitórias que , na realidade, merece ser 
re t irado do texto . 

Pela aprovação. 

ES31347-9 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistemat i zação . 

Pela rejeição . 

ES31348- 7 JOSÉ EGREJA PTB 
***** *** * PARECER ** ****** * 
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A presente Emenda refere-se às atribui ções do Presidente 
da República, delineadas no art . 115, que compõe a Seção II 
do Título V do Subst i tutivo. Manifestamo-nos nega t ivamente 
sobre as alterações alvissaradas pelo i l ustre autor da Emen
da, porquanto mantemos no Substitutivo o regime parlamenta
rista, com as competências e atribu i ções que foram objeto de 
análi se e aprovação das lideranças e membros da Comissão de 
Sistemat ização auscultados . 

Pela rejeição , na forma do Substitutivo. 

ES31349-5 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda refere-se às at r ibuições do Presidente 
da República, delineadas no a rt. 115 , que compõe a Seção II 
do Tí tulo V do Substitutivo . Manifestamo-nos negati vament e 
sobre as alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emen
da , porquanto mantemos no Substitutivo o regime parlamenta
rista, com as competências e atr i buições que foram objeto de 
análise e aprovação das lideranças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES31350-9 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES31351-7 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda refere-se às atribu i ções do Presidente 
da República , delineadas no art . 115, que compõe a Seção II 
do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente 
sobre as alterações alvissaradas pelo i lustre autor da Emen
da , porquanto mantemos no Subst itutivo o regime parlamenta
rista, com as competências e atribuições que foram objeto de 
análise e aprovação das lideranças e membros da Comissão de 
Si stematização auscultados. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES31352-5 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente 
da República , del i neadas no art. 115, que compõe a Seção II 
do Título V do Substitutivo . Manifestamo-nos negativamente 
sobre as alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emen
da , porquanto mantemos no Substitutivo o regime parlamenta
rista, com as competências e atribuições que foram objeto de 
aná ~ ise e aprovação das li deranças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados . 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES31353-3 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na f orma ~o Substitutivo. 

ES31354- 1 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 
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A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente 
da República, delineadas no art. 115, que compõe a Seção II 
do Título V do Substitutivo. Manifestamo-nos negativamente 
sobre as alterações alvissaradas pelo ilustre autor da Emen
da, porquanto mantemos no Substitutivo o regime parlamenta
rista , com as competências e atribuições que foram objeto de 
análise e aprovação das lideranças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES31355-0 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente 
da República, delineadas no art. 115 , que compõe a Seção II 
do Tí tulo V do Substitu t ivo . Man i festamo-nos negativamente 
sobre as alterações alvissaradas pelo i lustre autor da Emen
da, porquanto mantemos no Subs t itutivo o regime parlamenta
rista, com as competências e atribuições que foram objeto de 
análise e aprovação das lideranças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES31356-8 JOSÉ EGREJA PTB 
*** *** *** PARECER *** **** ** 

A Emenda oferecida pelo Constituinte José Egreja propõe 
a supressão do artigo 118 do Substitutivo, que trata da com
posição do Conselho da República. O Conselho , como órgão su
perior de consulta do Presidente da República, é uma das for
mas mais democráticas de repartição das decisões do Poder, 
pela ausculta às grandes representações política-administra
tivas que o compõem. 

Pela rejeição. 

ES31357-6 JOSÉ EGREJA PTB 
******* ** PARECER ******* ** 

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

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

ES31358-4 JOSÉ EGREJA 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 Sistemat i zação. 

ES31359-2 JOSÉ EGREJA PTB 
****** *** PARECER ********* 

O Projeto de Constituição não impede o estabelecimento , 
no Brasil, de empresas de capital estrangeiro. O conceito de 
empresa nacional, conforme estebelecido no Substitutivo do 
Relator, decorre do princ í pio de soberania, não se justifi
cando que formas . de tratamento favorecido , que muitas vezes 
envolvem um custo para toda a sociedade , sejam estendidas a 
empresas estrangeiras. Parece correto que tal tratamento seja 
dirigido apenas a empresas cujo controle esteja em mãos de 
residentes no País. Daí a importância de se definir empresa 
nacional a nível da Constituição. 

Pela rejeição. 

ES31360-6 CHAGAS DUARTE PFL 
******** * PARECER ** ***** ** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, exorbita 
dos lim i tes constitucionais, devendo a matéria proposta aco
modar-se na legislação estadual. 

Pela rejeição . 

ES31361-4 JOSÉ EGREJA PTB 
** ** ** *** PARECER ** ** ***** 
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A Emenda propõe a supressão do Art . 305 . Rejeitamos a 
sugestão por entendermos necessária a manutenção de disposi
tivo que trata da especif icação daqueles que têm direito a 
proteção especial . 

Pela rejeição. 

ES31362-2 JOSÉ EGREJA 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação . 

PTB 

Se o "caput" do artigo já estabelece que a lei regulará 
as condições específicas para o aproveitamento dos pot encia i s 
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 deve r á ser objeto da lei ordinária . Por 
essa razão somos pela aprovação da Emenda . 

ES31363- 1 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. A mera supressão do artigo 248 não aper 
feiçoa o texto, tanto do ponto de vista técnico quanto do ju
rídico. 

ES31364-9 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31365- 7 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe mod if icação do parágrafo 3o. do artigo 
236. Entretanto, não apresenta conteúdo i novador , suprimin
do aspectos importantes contemplados no texto do Substituti
vo. 

Pela rejeição. 

ES31366-5 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe o estabelecimento de uma adequada políti
ca agrícola , com a participação dos setores de produção , co
mercialização, armazenagem e transporte . 

Pela aprovação parcial , nos termos do Substitutivo . 

ES31367-3 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER **** *** ** 

A emenda supra mencionada não apresenta contribuição , 
que r doutrinária , quer técnica do aprimoramento do Projeto . 

Pela rejeição . 

ES31368-1 JOSÉ EGREJA PTB . 
********* PARECER **** ** *** 

O autor propõe suprimir o art. 247. Não concordamos com 
sua proposta por considerarmos indispensável que o texto 
constitucional assegure ao desapropriado que o ato de desa
propriação seja precedido de processo administrat i vo e garan-
tida a sua presença ou de seu representante . · 

Pela rejeição . 

ES31369-0 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A proposta apresentada , de modificação do dispositivo, 
não aprimora o texto constitucional. 

Pela re j eição. 

ES31370-3 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 
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A supressão do artigo 242 do texto constitucional não de 
monstra aprimoramen t o do t exto cons t itucional . 

Pela reje i ção . 

ES31 371-1 JOSÉ EGRE JA PTB 
********* PARECER ********* 

A supressão do art . 250 não pode concreti zar-se porque se 
tra t a de retirar da Cons t i tuição assuntos muito importantes, 
tanto no plano jurídico quanto no social. 

Somos pelas sua manutenção e, portanto , pe la rejeição da 
Emenda . 

ES31372-0 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECE R ********* 

A Emenda pretende supr imir o a r t . 251 do Subs t itut ivo . 
Entendemos , contudo, que, pela sua relevância , a maté r ia 

deve permanecer no texto. 
•pela rejeição da Emenda. 

ES31373-8 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda propõe a supressão do art . 252. 
Entendemos que ele deve permanecer no texto, pois a aqui

sição de terras por estrangeiros já é tradicionalmente regu
lada no País, inclusive por motivo de segurança nacional. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES3 1374-6 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Acolhida parcialmente no mérito, corrigindo-se o caput 
do artigo 226 no sentido proposto. Entretanto , a manutenção 
do sistema único de saúde coloca o setor pr i vado como parti-
cipante do mesmo , o que é indispensável no contexto sócio-
-econômi co do País . De forma semelhante , expl i citam-se as 
competências do sistema no art. 228, sem entrar em nível de 
detalhamento compatível com. a elaboração programática poste
rior . 

Pela aprovação. 

ES31375-4 JOSÉ EGREJA 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe modificação redacional 
novamente apreciada em f ase posterior 
constituinte . 

Nesta fase , optamos pela redação 
dispositivo. 

Pela rejeição. 

ES31376-2 JOSÉ EGREJA 
********* PARECER ********* 

PTB 

que poderá ser 
do processo 

original do 

PTB 

O autor da emenda intenta restabelecer no texto do 
projeto var1os benefícios previdenciários que foram 
suprimidos do projeto da Comissão de Sisttmatização. 

Acatamos parte das sugestões , como a referente á ajuda 
à manutenção de dependentes e à proteção à maternidade. 
Discordamos outras , como as referent es à ofensa criminal e do 
desaparecimento , por considerarmos já implícitos no texto 
tais aspectos . 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES31377-1 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Inobs t ante os bons propós i tos demonstrados pelo autor da . 
emenda, o nosso ponto de vista é que a redação dada pelo 
Substitutivo ao art. 265 é mais abrangente e menos onerosa 
aos cofres da Presidência Social . 

Pela rejeição. 

ES31378-9 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER *** ****** 

A contestação do autor ao prece ito participativo do dis
positivo , em questão baseia- se no que considera detrimental à 
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representatividade , dos Legislativos. Levando-se, porém, em 
conta que a participação popular preconizada não exclui a 
participação do Legislativo em sua esfera de competência (a
provação de políticas , programas e recursos), não vemos por 
que suprimir a instância de participação direta da população 
interessada, mórmente em se tratando de programas sociais cu
ja efetividade depende sempre em alto grau do envolvimento 
dos membros da comunidade local. 

ES31379 - 7 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida, nos termos do Substitu tivo do Relator . 
Pela aprovação. 

ES31380-1 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A finalidade da emenda acha-se atendida na proposta do 
Relator, no que tange ao mérito. 

Pela aprovação parcial. 

ES31381-9 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo acolheu o princ1p1o da vinculação de 
recursos de i mpostos como meio de assegurar recursos 
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

Pela aprovação parcial . 

ES31382-7 . JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela prejudicialidade. 

ES31383-5 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda; em sua essênc i a, já foi acolhido 
pelo substitutivo. A proposta contem dispositivos , cujos des
dobramentos jur í dicos, segundo a praxe do Direito no Brasil, 
melhor se coadunam com a legislação ordinária e complementar. 
Pela aprovação parcial. 

ES31384-3 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter as 
indicações básicas sobre as fontes de financiamento do novo 
Sistema de Seguridade Social , de modo a prover a necessária 
sustentação à mais ampla dimensão do sistema em termos de 
cobertura de benefício e serviços. Assim ~endo, sem preJUlzo 
da competência do legislador ordinário para def,nir outras 
fontes, em conformidade com o princípio de "diversificação 
das fontes de financimento" , optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anterior. 

Pela rejeição. 

ES31385-1 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a suprimir do texto constitucional o dispositi
vo que estabelece o princípio da orientação do mercado inter
no para o desenvolv i mento sócio-econômico e a capacitação 
tecnológica nacional. Tal princípio é, entretanto, um dos 
fundamentos da intervenção do Estado na promoção e incentivo 
ao desenvolvimento científico e tecnológico. Sua manutenção 
no texto constitucional é, portanto, indispensável. 
Pela rejeição . 

ES31386-0 JOSÉ EGREJA PTB 
***** **** PARECER ********* 

Entendemos que o dispositivo em referência não exclui a 
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ES31386-0 JOSÉ EGREJA PTB 

valorização econômica regiona l , apenas disciplina a utili za
ção dos recursos na t ura i s que menc iona . 

Conclu í mos pela re j eição da Emenda. 

ES3 1387-8 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Optamos por expressar o princípio relativo à proteção da 
família por parte do Estado de forma mais sintética , razão 
pela qual não acolhemos a sugestão do ilustre Constituinte . 

Julgamos que apenas a celebração do casamento deva ser 
grat ui ta. 

No Subst i tutivo, ind i camos novos prazos de separação ju
dicial para que se possa efetivar a d i ssolução do casamento . 

Pela rejeição . 

ES31388-6 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto const i tucional deverá conter as 
ind i cações básicas sobre as fontes de financiamento do novo 
Sistema de Seguridade Soc i al, de modo a prover a necessária 
sustentação à mais ampla dimensão do sistema em termos de 
cobertura de benefício e serviços. Assim sendo , sem preJUlZO 
da competência do legislador ord i nário para definir outras 
fontes , em conformidade com o princípio de "diversificação 
das fontes de financimento", optamos por mante r as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anter ior. 

Pela rejeição . 

ES31389-4 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa suprimir a redação do artigo 298 substi
tuindo-a pelo parágrafo único do mesmo artigo. Apesar da de
terminação do número de filhos ser assunto de foro íntimo 
pretende-se com o "caput" do artigo evitar- se a interferência 
do Poder Público ou de entidades privadas na decisão do casal 
como acontece em outras sociedades. Somos pela rejeição . 

ES31390-8 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda substitui o Art 261 visando dar à iniciativa 
privada maiores garantias na área de saúde. 

A emenda foi contemplada de forma quase total pelo rela
tor, apenas com diferenças na redação e localização dos 
itens . 

Pela aprovação parcial. 

ES31391-6 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER *** **** ** 

A redação do artigo que a emenda pretende modificar é 
demasiadamente clara e não deixa qualquer margem a dúvida . 

Na redação que propõe reconhece direitos a terras demar
cadas . E as ainda não demarcadas 

A participação do Min i stério Público nos atos que en
volvam intereses indígenas objetiva maior segurança e prote -
ção a esses interesses , conforme ex i ge o 1o . do Art. 302 . 

Suprimir o 2o. do mesmo artigo é abrir a exploração 
das riquezas minera i s porventura existentes em áreas indíge -
nas a todos que a desejarem. Aí sim, acabaria a paz nessas á
reas ind í genas , porquant o a cobiça sobr e elas ser i a incontro
láve l . . 

. Por tais razões, a emenda não merece acolhimento. 
Pela ~ ejeição. 

ES31392-4 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Sugere a Emenda a supressão do artigo 303 e de seus três 
pa r ágrafos. 

Dec i dimo-nos pela manutenção dos citados 
uma vez que eles dispõem acerca de matéria da 
vância para a garantia efetiva do direito das 

dispositivos, 
mais .alta rele
populações in -
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ES3 1392- 4 JOSÉ EGREJA 

dígenas brasileiras. 
Pela r e jeição. 

ES31393-2 JOSÉ EGREJA 
********* PARECER ********* 

PTB 

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

Pela rejeição . 

ES31394-1 JOSÉ EGREJ A PTB 
********* PARECER ********* 

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

do Direito brasileiro, a Emenda em 
infraconstitucional, merecendo ser 

tratar da legislação complementar e 

Pela rejeição . 

ES31395-9 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A matéria versada na emenda é estranha ao capítulo 
referenciado pelo autor . 

ES31396-7 JOSÉ EGREJA PTB 
********* 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 . 

ES31397-5 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A matér i a objeto da Emenda é de cunho infra-constitucional 
Pela rejeição, nos termos do Substitutivo. 

ES31398-3 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo prefere deixar a matéria a critério da 
Legislação complementar e ordinária. 

Pela rejeição . 

ES31399-1 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

O autor da emenda , praticamente , propõe texto alternativo 
para a Seguridade Social. 

Trata-se de proposta abrangente que , em muitas situações, 
dispensa tratamento prolongado a questões de lei ordinária . 

Pela reje i ção . 

ES31400-9 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa disciplinar as ações de Saúde Ocupacional, 
enumerando medidas. 

Conquanto a Saúde Ocupacional esteja inserida no Siste
ma único de Saúde, julgamos inconveniente o seu diciplinamen
to no texto Constitucional , que jama i s lograria esgotar o âm
bito e a metodologia de sua ação. 

Somos, pois , pela aprovação parcial . 

ES31401-7 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda aditiva do eminente Constituinte pretende dis
por sobre os métodos al t ernativas de assistência à saúde e o 
estímulo ao planejamento familiar. 

Conquanto trata de temas de indiscutível relevância, o 
Caput do art . já se encontra contemplado , no mérito, dentro 
do Substitutivo, como competência do Sistema único de Saúde, 
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e os dois parágrafos são, indiscutivelmente pertinentes á le
gislação ordinária. 

Somos, pois, pela aprovação parcial. 

ES31402-5 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda aditiva pretende dispor sobre os transplantes e 
a proibição do comércio de órgãos e tecidos humanos . 

Por julgarmos matéria pertinente à lei ordinária, somos 
pela sua rejeição. 

ES31403-3 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o Substitutivo mantém 
o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas doEs
tado ou do Município, onde houver, vedando, porém, a criação 
de novos Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

ES31404-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva acrescentar dois parágrafos ao art. 
195, que se destinam a estabelecer a competência para a 
instituição e arrecadação de tributos e preços, cujos fatos 
geradores sejam inerentes a serviços públicos concedidos. 

Trata-se de matéria que, em razão de sua natureza e 
especificidade, deve ser disciplinada a nível de norma 
infraconstitucional . 

Pela rejeição . 

ES31405-0 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda incluir um parágrafo ao artigo 200, 
dispondo sobre a devolução dos empréstimos compulsórios e 
proibindo a decretação destes no último ano de mandato do go
vernante. 

Ora, a definição do prazo para resgate do empréstimo, 
assim como as cláusulas de juros e correção monetária, não 
constituem matéria constitucional, devendo ser disciplinadas 
a nível de legislação ordinária. A mesma lei que institui o 
empréstimo regulará, também, a sua devolução, inclusive quan
to aos respectivos acréscimos, pois as condições de resgate 
têm evidente vinculação com as circunstâncias que motivaram o 
empréstimo e com o valor deste. 

Com relação à vedação de empréstimo no último ano do 
mandato, cabe ponderar que a calamidade, de que decorrerá o 
empréstimo, está além da vontade humana, não sendo possível 
condicioná-la ao andamento de mandatos. 

Opinamos, assim, pela rejeição. 

ES31406-8 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa dispor sobre as terapias alternativas. 
Julgamos tratar-se de matéria pertencente à esfera das 

leis ordinárias, pelo que somos por sua prejudicialidade. 

ES31407-6 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades contraria tendência crescente 
dos Senhores Constituintes, manifestanda desde o início dos 
trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas, além 
de comprometer as metas de se reforçarem as finanças dos 
Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" público. 

Pela rejeição. 

ES31408-4 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Lamentavelmente, o Títu lo V do Substitutivo do Relator 
não cuida de matéria orçamentária. 

Assim, somos pela rejeição da Emenda. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES31409-2 FRANCISCO AMARAL 
********* PARECER ********* 

PÁG: 1512 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

Propõe, os ilustre Constituinte , a anistia das dívidas 
f iscais e das contribuições parafiscais, até o valor de Cz$. 
10.000,00 , excluídos do valor original "quaisquer acessórios, 
tais como: correção monetária , juros ou multa". 

A matéria, a nosso ver, é de ser objeto de discip li na 
infraconstitucional . 

Pela rejeição . 

ES31410-6 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31411-4 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao art. 6o. instituindo a gratuidade da justiça . 
A proposta já consta do parágrafo 26 do art. 6o .. 
Pela rejeição. 

ES31412-2 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela que se depreende da Emenda o douto constituinte 
pretende que sejam aposentados os magistrados após doze anos 
de exercício nos Tribunais, exceção feita aos dos Eleitorais . 

Discordando da opinião do douto constituinte, opino pela 
rejeição da Emenda, vez que tal adoção propiciaria a aposen
tadoria compulsória de magistrados na plenitude de sua capa
cidade intelectiva, se considerarmos que outra não seria a 
solução , uma vez que os mesmos contam com as garantias da vi
taliciedade e inamov i bilidade. Ante o exposto, pela rejei
ção . 

ES31413-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31414-9 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

O assunto proposto pelo nobre Constituinte já está implici
tamente disposto no texto do Substitutivo, inclusive no inci
so VI de seu artigo 225. 

Pela rejeição . 

ES31415-7 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda quer nova redação ao inciso IV do art. 135, que 
estabelece critério para a fixação dos vencimentos da magis
tratura. A solução indicada não nos parece a melhor. 

Pela rejeição. 

ES31416- 5 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 19 do artigo 
6o . do Substitutivo do Relator, referente aos direitos dos 
presos. 

A extensão que se pretende dar aos direitos do presidiá
rio pode desvirtuar o sentido da pena, dentro das modernas 
concepções. 

Pela rejeição. 

ES31417-3 ANNA MARIA RATTES 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 
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Desta forma, obriga-se o relator a propor a reje i ção da pre
sente emenda . 

ES31418-1 ANNA MARIA RATTES PMDB 
***** **** PARECER ** ** ***** 

Visa a presente emenda a alterar o Art. 293 e seus pará
grafos 1o , 2o e 3o . 

Busca o relat or obter de todas as negociações uma forma 
de texto constituciona l que reflita , no seu mér i to , a média, 
ou o consenso das opin iões a ele apresentadas . No cômputo ge
ral dessas renegociações eis que surge a forma e o cont eúdo a 
ser apresentado no subst itutivo a ser divulgado . Essa f orma , 
no entanto, obriga o Re lator a propor a r ejeição da presente 
emenda. 

ES31419-0 ANNA MAR IA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresenta dispositivos sobre di reitos urbanos , sobre 
a determinação e contro l e da função social da propriedade e 
política habitacional . 
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES31420-3 ANNA MAR I A RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A redação proposta para o inciso I do artigo 138 se li
ga ao proposto para o parágrafo único que se quer, na mesma 
emenda , acrescer. Optamos por redação e solução ma i s s i mples. 

Pela rejeição. 

ES31421-1 ANNA MARIA RATTES 
******* ** PARECER ********* 

Procedente em parte . 
Há considerações que devem ser levadas em cont a . 

PMDB 

As impropriedades e ambiguidades hão de ser afas t adas . 
O relator assimilará o conteúdo da emenda que será t rans

posta para dispositivos i nclusos nas "D i sposições Trans i tóri 
as". 

Pela aprovação par cial . 

ES31422-0 ANNA MARIA RATTES PMDB 
****** *** PARECER ********* 

A Comissão de S i stematização adotou orientação que não 
pode conv i ver com os principias seguidos pela emenda. 

Pe l a r ejeição. · 

ES31423-8 ANNA MARIA RATTES PMDB 
** ***** ** PARECER ****** ** * 

A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na 
Comissão de Sistematização . Pela rejeição . 

ES31424-6 ANNA MAR IA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

As emendas abai xo pretendem a lterar a f orma de i ndeni za
ção , o modo de emi ssão dos títulos, ou s ua util ização no caso 
de Reforma Agrária, no que não contr i buem para a me lhora do 
Projeto . São elas : ES33163-9, ES23697-1 , ES27216-1, ES3 1194-8 , 
ES31172-7, ES25921 - 1, ES27654-9, ES22413-1, ES28989-6 , 
ES27299- 8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31 424-6, 
ES34942-2 , ES23102- 2, ES23426-9, ES3478 1-1 , ES23300-9, 
ES29705-8, e ES22182-5. 

Pe l a rejeição . 

ES31425- 4 ANNA MARI A RATT ES PMDB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a presente Emenda suprimir o Art. 58 e seus 
parágrafos do Substitutivo. 

A proposição corresponde à decisão adotada pelo Re l ator. 
Pela aprovação na for ma do Subs t it ut ivo . 
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A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Consti
tuintes, pretendem suprimir a al,nea "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 Serv iços às "operações que destinem a outros Estados pe
tróleo, i nclusive combustíveis l,quidos e gasosos dele deri
vados e energia elétrica" . 

Justificam os autores das emendas que referida não-inci
dênc i a 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 , princ , pio repudiado ao se remodela r 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 f avor dos estados economi
camente mais poderosos; que prejudicados também ser i am os Es
tados do Espírito Santo e Sergipe e pun i dos o Pará e novamen
te a Bahia ao despontarem como produtores e exportadores de 
energia elétrica; que a exploração dos recursos naturais para 
gerar eletricidade se faz às custas do desconforto da popula
ção, inutilização de enormes áreas de terras, férteis na 
maioria; que a não-incidência constitu i casuismo injustificá
vel que beneficiará notadamente o Estado de São Pau lo, que se 
locupletará à custa de outros estados e que tributará a ener
gia que não produziu; que os consumidores irão arcar com o 
ônus, inc l usive 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 combust,veis serão 
normalmente tributados nas operações interestaduais; que tam
bém serão prejudicados os Municípios dos Estados petro lí feros 
e detentores de potencia i s de energ ia elétrica, pois deixarão 
de receber 25% do ICMS ; que pela Lei Constitucional n. 4, de 
1940 , competia aos Estados a tributação das mercadorias que 
se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos 
únicos, a razão histórica milita em favor do restabelec i mento 
da competência estadual; que a técnica de tributação sobre o 
valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal, 
possibilitando, além d i sso, a divisão equitativa da receita 
entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, de
ferida ao Senado, de fixar as al,quotas interestaduais , será 
suficiente para afastar os riscos de uma tributação elevada; 
que a não incidência em foco produziria um tratamento tão de
sigual quanto não cobrar o ICM interestadual nas vendas de 
aço, ligas diversas, cimento e outros bens intermediários;que 
o dispotivo colide frontalmente com a técnica adotada na re
modelação do ICM; que privilegiando os entes federados mais 
fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4., II, que 
estabelece como tarefa fundamental da República reduzir as 
desigualdades regionais; que o Estado produtor de energ i a, ao 
importar produtos industrializados, importará também o i mpos
to qua não lhe está sendo permitido cobrar; que não se conse
gue entender o critério utilizado para estabelecer discrimi
nação para os demais energéticos como o carvão e o álcool ;que 
não se pode levar a sério o argumento de que em Itaipu, Tucu
ru, e Xingu as usinas foram constru,das 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 benefi ciário, manteria o crescimento de sua indús
tria às custas da desagregação dos lares e do desespero de a
gricultores agora sem terra; que Est ados com potencia l a ser 
explorado na área de energia elétrica passarão a di reci onar 
os recursos de investimentos para outras; que poderão v i r a 
ser grandemente prejudicados os Estados e Munic,pios nos 
quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que 
o dispositivo não é mais que um casuismo contra Estados pro-
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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 princ í pio f edera
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 
constituc i onal vigente já é irrisória a parce la 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 ordi nár ia, pois 
sua inserção na Constituição fere as l iberdades 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 á 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. 

ES31427-1 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter 
algumas indicações básicas sobre as fontes de financiamento 
do novo Sistema de Seguridade Soc i al , 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 l ucro, pois as três 
bases constituem fatos geradores distintos. 

Caberá à lei ordinár ia dispensar tratamento específico 
aos casos em que se revelar inap li cável a múltipla 
incidênci·a. 

Pela rejeição. 

ES31428-9 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Antecede-se, com a Emenda, suprimir o Art. 55 e seu pará
grafo das Disposições Transitórias. 

A proposição corresponde à decisão adotada pelo Relator. 
Pela aprovação na forma do Substitutivo . 

ES31429-7 ANNA MARIA RATT ES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o sistema eleitoral mui
to foi adotado pelo Substitutivo em função da proposta da 
respectiva Subcomissão. 

ES31430-1 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

O trabalho domést ico, segundo o novo Substitutivo ofe
recido acha-se discipl inado de forma a que sejam assegurados 
à respecti va categoria um elenco mais abrangente de direitos. 

A f órmula sugerida pela presente Emenda, todavia, não 
se harmoniza com a sistemática adotada pelo Relator no docu
mento supracitado. 

Pela rejeição da Emenda. 
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E$31431-9 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende , dentre outras , coisas denominar de 
desembargadores os juízes togados dos Tribunais Regionais com 
trabalho. Não nos parece necessár i a tal mudança. 

Pela rejeição. 

ES31432-7 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Por força da aprovação da Emenda supressiva do disposi
tivo, está a presente prejudicada . 

Pela prejudicialidade. 

ES31433-5 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a surpessão do Art . 182 e seus parágrafos . 
Entendemos ser necessário o Estado de Defesa como medida 

preliminar ao Estado de Sítio . 
Pela rejeição. 

ES31434-3 ANNA MARIA RATTES 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe modificação 
novamente apreciada em fase 
constituinte . 

redacional 
posterior 

Nesta fase , 
d i spositivo. 

optamos pel a redação 

Pela rejeição . 

ES31435-1 ANNA MARIA RATTES 
******** * PARECER ** ******* 

PMDB 

que poderá ser 
do processo 

original do 

PMDB 

A emenda em epígrafe propõe a extinção do Serviço Nacio
nal de Informações- SNI. 

Não se pode olvidar que todos os países democráticos pos
suem seus órgãos de informações . Não se discute aqui o mérito 
específico do SNI . Discute-se a existência imprescindível de 
um organismo de in f ormações para as tarefas do Estado. 

Estamos convencidos de que a promulgação da nova Carta 
Magna, por si só, ensejará radical reformulação na ativ i da
de-fim do SN I . Opinamos assim pela rejeição da emenda. 

ES31436-0 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ** ******* 

As seguintes emendas tratam da criação de um Fundo Naci
onal de R. A. - o que é pertinente à le i ordinária , são elas: 
ES34568- 1, ES31436- 0, ES3260S-8, ES23112-0, ES31231-6 e 
ES33937-1 . 

Pela rejeição. 

ES31437-8 ANNA MARIA RATTES PMDB 
****** *** PARECER ** *** **** 

A emenda foi rejeitada porque neste texto pretende-se 
respeitar o direito adquirido. 

Pela rejeição. 

ES31438-6 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ** ** ***** 

A Emenda propõe alterar o Art. 183 e itens. 
Entendemos melhor a redação dada no Substitutivo sob exa

me , o qual regula mais detalhadamente as hipóteses de decre
tação do Es tado de Sítio. 

Pela rejeição. 

E$31439-4 ANNA MARIA RATTES 
********* PARECER ********* 

Improceden t e . 

PMDB 

As garantias e vedações constitucionais referentes ao Mi
nistério Públ i co já vêm descritas no art . 179 do Substituti 
vo . 

As razões expendidas são respeitáveis mas não convencem . 
Pela rejeição. 



-----~---------- ---

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

PÁG: 1517 
16/ 10/87 
15:52:30 

ES31440-8 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda altera redação do art. 245 do Substitu
tivo. 

A determinação de critérios de cumprimento da função so
cial da propriedade é matéria de legislação ordinária. 

Pela rejeição . 

ES31441-6 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão não contribui para melhorar a composição dos 
princípios subordinantes da Ordem Econômica enumerados em 
conformidade com seus fundamentos. 

Pela rejeição. 

ES31442-4 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* 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 âmbito da Comissão de Sistematização é de que a esse nível 
de detalhamento a matéria deva ser objeto de legislação com
plementar e ordinária. 

Pela rejeição. 

ES31443-2 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda aproveita dois pontos das normas sobre greve, 
consagradas no Substitutivo, a liberdade do direito e a com
petência dos trabalhadores para decidir sobre a oportun i dade 
e o âmbito de interesses. 

Mas silencia sobre outros, que o Substitutivo contempla. 
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo tendo em vis

ta a justificação dada no parecer à Emenda ES22141-8. 

ES31444-1 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31445-9 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende, a Emenda, alterar a redação do item II do 
3o. do art . 207 do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Cons
tituição), incluindo os combustíveis líquidos e gasosos e 
energia elétrica na não-incidência do IPI. 

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

ES31446-7 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda alterar o artigo 206, para que o seu 
comando seja aplicado periodicamente, por determinação ex-
pressa da Constituição. 

Estamos de acordo que a avaliação dos incentivos se faça 
periodicamente; apenas seguimos a linha de atribuir à lei 
complementar a tarefa de dizê-lo expressamente, pois não se
ria lógico deixarmos que outras condições de maior importân
cia ficassem para a lei complementar, e desde já incluirmos 
no texto uma que está naturalmente implícita no dispositivo. 

Realmente, ao determinar que se faça a avaliação dos e
feitos relativos às disposições legais que concedem incent i 
vos ou isenções, evidente está que tal ato há de realizar-se 
em consonância com a vigência da lei, portanto repetidamente. 

Pela rejeição. 

ES31447-5 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a fixação do número de Ministros do Su-
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perior Tribunal de Justiça , suprimindo-se a expressão "no mí
nimo" , inser i da no "caput" do artigo 150. 

A observação é pe r t inente, entretanto, não conta com o 
beneplác t to da maior ia da Comissão. 

Pela re j eição . 

ES31448-3 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade, tendo em vista que o novo subst i tu
ti vo do relator suprimir o dispositivo. 

ES31449- 1 ANNA MARIA RATTES PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Pela aprovação , nos termos do Substitut i vo . 

ES31450-5 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva suprimir a ressalva constante do pará
grafo 3o ., "fine", do ar t igo 218 do Projeto de Constituição 
da Comissão de Sistemat ização . 

A supressão proposta impl i ca em dificultar a operação de 
inúmeros órgãos e entidades da administração Pública que, por 
dificuldades de na t ureza geográfica ou operacional , não con
tam com instituições financeiras oficiais próximas . 

Pela rejeição . 

ES31451-3 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A aposentadoria por velhice , a que se inferem os art i gos 
265 e 272 , não é compulsória . Assim, não há que se falar em 
compatibi l ização com o preceituado no art igo 65 do Subs t itu
tivo . 

ES31452-1 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

O disposit i vo deve permanecer no texto const i tuciona l pa
ra , de uma vez por todos, extinguir a privatização de função 
que deve ser atribuído ao Poder Público . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES31453-0 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pe l a aprovação da propqsição . 

ES31454-8 ANNA MARIA RATTES PMDB 
*** ****** PARECER *** *** *** 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
dim i nuir de 5 (cinco ) para 3 (três ) anos o prazo para que os 
entes públicos i nd i cados no pa rágrafo ún i co do art. 25 atin
jam o l imite previsto para despesas com pessoal . Nos parece 
muito drástica a redução do prazo conforme sugere a emenda , 
podendo causar sérios transtornos à adm i nistração públ i ca. 

Pela rejeição . 

ES31455-6 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a i ncluir entre os requ i s i tos para a hab i
l itação ao cargo de Mi ni stro do Tribunal de Contas da União o 
notór io conhecimento de contabilidade. Não nos parece adequa-
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da a exigência , porquanto a matéria contábil, embora inerente 
ao exame das contas governamentais, é feito pelas auditorias 
do Tribunal. 

Pela reje i ção. 

ES31456-4 ANNA MARIA RATTES 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 im, somos pela rejeição da emenda. 

ES31457-2 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES31458-1 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Dada a orientação de se retirarem do texto as expressões 
prescindíveis , somos pe l a rejeição da emenda. O objet ivo da 
proposição está atend ido em outros dispos itivos do 
substitutivo. 

ES31459-9 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição . 

ES31460-2 ANNA MARIA RATTES 
********* PARECER ********* 

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

ES31461-1 ANNA MARIA RATTES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

Somos pela aprovação da Emenda , porquanto julgamos ra
zoáveis os prazos nela estabelecidos para que se possa efe
tivar a dissolução da sociedade conjugal . 

ES31462-9 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Não é possível se estender aos trabalhadores domesticos 
certos direitos somente exequíveis na relação empregatícia de 
natureza empresarial . 

Pela rejeição. 

ES31463-7 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por adotar o substitutivo outro critério, 
mantendo o originário da respectiva sub-comissão . 

ES31464-5 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda modifica a redação do inciso X do art. 76, in
cluindo a estruturação de cargos, empregos e funções públi
cas, dentre aquelas matérias sobre as quais cabe ao Con
gresso Nacional legislar com a sanção do President e da Repú
blica, omitindo, porém a extinção de cargos, empregos e fun
ções. 

Pela rejeição. 

ES31465-3 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 
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Visa acrescentar , ao Art. 300, a exigência de per í odo de 
licença de trabalho para o adotan t e . 

Pela r ej eição . 

ES31466- 1 ANNA MARIA RATTES PMDB 
**** ***** PA RECE R ********* 

Ent endemos necessária a separação judic i al, a exis tênc i a 
de prazo anterior à dissolução da sociedade conjugal , a f i m 
de que as par t es amadureçam a decisão relativa a seus pro-
pósitos . Julgamos , contudo, que o texto constituciona l nao 
deva fi xar regra que impeça a l i mitação do núme ro de disso 
luções da sociedade conjugal. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo . 

ES31467- 0 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe a substituição da expressão "controle de 
natalidade" po ~ planejamento f amiliar . Somos pela aprovação. 

ES31468-8 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda , apenas de redação , rea liza incontestável apr i 
moramento do text o . 

Pela aprovação. 

ES31469-6 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que o acréscimo proposto 
pela autora da Emenda não aperfeiçoa o texto do Substitutivo. 
De outra parte a redação atual é resultante da decisão con
sensual dos Membros da Comissão da Organização dos Estados . 

ES31470-0 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser acolhida, pois , a omissão da gratuidade 
da assistência prevista poderia , engan~damente, induzir al 
guns a descontar do salário do trabalhador, ainda que parci
almente, as despesas da prestação do referido serviço . 

Pela aprovação. 

ES31471-8 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31472-6 ANNA MARIA RATTES PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a 
presente Emenda, conflita com a sistemática adotada pelo Su
bst 1tut ivo. 

Em assim sendo , somos pela rejeição da Emenda. 

ES31473-4 ANNA MAR IA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Assim , somos pela rejeição da emenda. 

ES31474-2 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

As atr i buições da ref er i da corporação acha-se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodoviár i as federais, daí 
porque não deve ela vincular-se ao e l enco de órgãos que com
põem a Segurança Públ ica . 

Pela reje ição. 
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Consoante já assinalamos em parecer a Emenda com o mesmo 
propósito, é irrelevante para os objetivos a que se propõe o 
controle externo a realização de f i scalização me r amente con
tábil. Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão 
da adm i nistração pública sob os aspectos financeiro, orçamen
tário e patrimonial, como prevê o Substitutivo . 

Pela rejeição . 

ES31476-9 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor da Emenda propõe delimitar a área do imóvel ru
ral insuscetlvel de desapropriação, o que consideramos deva 
ser objeto de legislação comum , em virtude do crescimento po
pulacional, aumento da produtividade das terras e outras va
riações que podem alterar o tamanho do módulo . 

Assim, somos pela rejeição desta Emenda. 

ES31477-7 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda é idêntica, em conteúdo e redação à de número 
es-31440-8, do mesmo autor. 

Pela prejudicialidade. 

ES31478-5 ANNA MARIA RATTES 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. Somente 
inicial, no prazo de 
automaticamente. 

se o Juiz não 
noventa dias, 

ES31479-3 ANNA MARIA RATTES 
********* PARECER ********* 

deferir de 
a imissão 

PMDB 

plano a 
opera-se 

PMDB 

A matéria já se encontra sufici-entemente atendida pelo 
Substitutivo, inclusive em decorrência do que estabelecem as 
disposições sobre Direitos Fundamentais e sobre Ordem Econô
mica. 

Conclulmos pela prejudicialidade da Emenda . 

ES31480-7 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos 
vencimentos dos magistrados . 

Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte , 
a disposição contida na Emenda conflita com o entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização . 

Assim, somos pela sua rejeição. 

ES31481-5 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

As condições para autorização de participação do capital 
estrangeiro no sistema financeiro deverão ser fixados em Lei 
Complementar (Lei do S. F.N). 

Todavia , a lei disporá tendo em vista especialmente: os 
interesses nacionais , os acordos internacionais e os crité
rios de reciprocidade. 

Até que a Lei defina as condições , o Substitutivo propõe a 
proibição de abertura de novas agências de bancos estrangei
ros no pals. Ressalva, porém, que a vedação não se aplica às 
autorizações resultantes de interesse do governo brasileiro, 
de acordos internacionais e de reciprocidade. 

Trata-se, portanto , de fispositivo que, a nosso ver, não 
deve ser excluldo do Projeto de Constituição. 

Pela rejeição. 

ES31482-3 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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A Emenda propõe inclusão de parágrafo ( 4o . ) ao artigo 
236. Consideramos desnecessária a medida , já que o problema 
dos direitos se encontra em outro título do Substitut i vo. 

Pela rejeição. 

ES31484-0 ANNA MARIA RATTES 
********* PARECER ******** * 

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

ES31485-8 ANNA MARIA RATTES 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

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

Pela rejeição. 

ES31486-6 ANNA MARIA RATTES PMDB 
********* PARECER ******* ** 

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

ES31487-4 ANNA MARIA RATTES PMDB 
***** ** ** PARECER **** ***** 

A emeda do nobre Constituinte altera o art. 224, estabe
lecendo limites das despesas com pessoa l. 

Compartilhamos da preocupação do eminente autor da emen
da . Contudo entendemos que a matéria deva ser disciplinada em 
legislação complementar, conforme texto do Substitutivo e a 
opinião da maioria dos Membros desta Comissão . 

Pela rejeição. 

ES31488-2 ANNA MARIA RATTES PMDB 
**** ***** PARECER **** **** * 

A emenda manda acrescentar dispositivo no Título X - Das 
Disposições Transitórias - extinguindo o pagamento de qual 
quer forma de subsídio pela União, Estados e Municípios , aos 
ocupantes de cargos de ex-Presidente da República, ex-Gover
nador do Estado e ex-Prefeitos Municipais, adquiridos em fun
ção do exercício do cargo . 

A medida fere os princípios gerais de Direito , sendo, 
portanto, inaceitável . 

Pe1a rejeição. 

ES31489-1 ANNA MARIA RATTES PMDB 
****** *** PARECER *** **** ** 

A emenda visa a tornar públicos os serviços notariais e 
registrais . Alega o douto Constituinte no seu arrazoado que 
ta i s serviços, como ocorre atualmente , constituem fonte de 
enriquecimento rápido para os seus titulares. 

São deveras louváveis as razões do propositor, até por
que se trata de serviços essenciais que a nenhum de nós é da
do fugir. Justo , portanto , que fossem prestados pelo Estado. 
No entretanto tal opinião não condiz com a sistemática geral 
adotada pela Comissão de Sistematização. Assim , somos pela 
rejeição . 

ES31490-4 HUMBERTO SOUTO PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 

ES31491-2 HUMBERTO SOUTO PFL 
*** ****** PARECER ***** **** 
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Pe l a aprovação parc i al nos termos do substituti vo. 

ES31492-1 HUMBERTO SOUTO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão pura e simples do 3o. do 
Art. 262 , sob a alegação de que o País não tem cond i ções de 
estat izar os serviços de saúde. 

Na verdade, não s e t rata de estaati zar, mais , s im, de 
assegurar ao Estado a possibilidade de i ntervenção e, mesmo , 
de desapropriação dos serviços privados de saúde, tão somen -
te para consecução dos objetivos da Po lít ica Nac ional de Saú
de. 

De quaalquer forma , a desapropr i ação e a i nter venção nos 
serviços privados de saúde devem incluir-se no dispositivo 
que un i ver saliza o inst i tuto . 

Pe l a aprovação. 

ES31493-9 PAES DE ANDRADE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda, ao modificar a r edação do ar t . 213, 
item I , letra "a " , garantir aos Territór ios Federais 
auferirem recursos do Fundo de Partic i pação , em igualdade de 
condições com os Estados e o Distrito Federal . 

Os argumentos expendidos na Jus t if i cação convencem o Re
lator da necessidade de se preservar essa equiparação de qua
se duas décadas, que não pode ser coartada abruptament e . 

Pela aprovação. 

ES31494-7 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda modificativa ao 5o . do a r t . 210 do Substitu
tivo ao Projeto de Const ituição não se ajusta ao entendimento 
predominante na Comissão de Sistemat ização. 

Deve ser reje i tada 

ES31495-5 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda reduzir o número max1mo, fixado no 2o. 
do art. 74 , de 80 para 60 Deputados Federais. 

Cremos que o quantitativo fixado no Substitutivo es t á per
feitamente de acordo com o desenvolvimento populacional do 
País . 

Pela rejeição da emenda. 

ES31496-3 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte propõe passe a vigorar em 1o . de 
julho de 1988 o sistema tributár i o consubstanciado no proj e
to, bem como amp l iando o elenco dos preceptivos que ent rarão 
em vigor a partir da promulgação da nova Constituição. 

A elevação gradati va da participação dos Estados , do 
Distrito Federal e dos Municípios na arrecadação tribut ária, 
bem como prevista, fo i a fórmula encon trada, desde a Subco
missão dos Tributos, para possibil i tar as acomodações neces
sárias e decorrent es dessa elevação. 

Pe la rejei ção . 

ES31497- 1 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda o acréscimo de parágrafo único ao art. 
35 do Título das Disposições Transitór ias. 

O preceito contido. no disposit i vo em questão ati nge as 
finalidades às quais se propõe, enquanto que o parágraf o que 
se objeti va acrescent ar trata de matér i a estranha ao caput . 

O r egime est a tutário pe la sua própr ia formu l ação j urídi 
ca nem sempre permit e a harmoni zação do t empo de s ervi ço 
prestado sob a sua égide com aque l e r eferente ao s i stema ce
letista . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES31498-0 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESE NTADAS 

PÁG: 1524 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

A Emenda determina a supressão do ar t igo 49 do Título x
Das Disposições Transitórias - que permite, nas primeiras e
leições que se realizarem sob a nova Constituição, ao candi
dato a Deputado Federal ou Estadual concorrer simultaneamente 
pelos sistemas distrital e proporcional . 

Pela aprovação, na forma do Subs ti tu ti vo . 

ES31 499-8 LÉLIO SOU ZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o i lustre Constituint e , seja procrastinada para 
1o . de janeiro de 1989 , o item III do artigo 210 , que outorga 
aos Mun ic í pios competênc i a para ins titu ir o imposto sobre 
vendas a varejo de mercadorias, de vez que, segundo jus ti fi
ca , "a imed iat a incidência do IVV sobre o atual ICM será ex
tremamente prejudic i al aos cont ribuintes. " 

Há um clamor dos Municípios no sentido de s e ampliarem 
não apenas as suas competências tributárias, mas também a sua 
pa r ticipação na arrecadação , constituindo-se novo impos t o so
br e vendas a varejo de mercadorias, importante arrimo para as 
f i nanças municipais, ainda que venha a recair sobre parte da 
mesma base econômica do novo ICMS, que será seletivo, abran
gendo os serviços , que sairão da competência tr i butária mun i 
cipal. 

Pela rejeição. 

ES31500-5 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Propõe , o ilustre Cons t itu i nte autor da presente Emenda , 
seja suprimido o inciso IV do artigo 42 das Disposições Tran
sitórias, que inclu i a tributação entre os itens a serem re
gulados por lei agrícola prevista no "caput•. 

A supressão se justificaria se o dispositivo não se re
ferisse a disposição transitória a vigorar antes do novo 
$istema tributário. No interregno , não será tecnicamente con
denável a edição de norma constitucional que inclua, entre os 
objetivos de uma política agr í cola, a tributação , dada a im
portância ·des t a como fator econômico. 

Pela rejeição . 

ES31501 - 3 LÉLIO SOUZA PMDB 
** ******* PARECER **** ***** 

Propõe , o i lustre Constituinte , a supressão do 1o . do 
artigo 54 das Disposições Transitór i as, 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 em i nente Constitu i nt e que , estando Ja 
consolidada a Zona Franca de Manaus como polo de desenvolvi
mento, não mais se just i fica •a manutenção de benef í c ios fis
ca i s que i mponham sacrifícios aos Estados, alguns muito mais 
pobres do que os da região beneficiada ". 

A experiência vi t oriosa da Zona Franca, justifica, a 
nosso ver, a manutenção dos incentivos com os quais foi cria
da. 

Pela rejeição . 

ES31502-1 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do item II 
(do parágrafo único) do artigo 63 das Disposições Transitó
rias , o qual prevê a obrigatoriedade de isenções e reduções 
ou difer i mento tempor ár io, de t ri butos devidos à União, aos 
Estados e aos Municíp ios , inciden t es sobre os residentes e o
perações da Região e sobre os empreendimentos regionais prio
ritá~ios . Alega , a favor da Emenda, a proibição (art . 204,III) 
de a União instituir isenções de tributos da competência dos 
Estados, do Distr i to Federal e dos Municípios. 

Com ef eito , o inciso de que se trata não se harmoni za 
com o princ í pio albergado pelo ar t igo 204 , III, por isso que 
a sua supressão é conveniente , o mesmo devendo ocorrer com o 
próprio artigo 63 . 

Pela aprovação na forma do Substitut i vo. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMAT I ZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES31503-0 LÉLIO SOUZA 
********* PARECER ********* 

PÁG: 1525 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

PMDB 

Propõe, o ilustre Constituinte, a supressão do artigo 66 
das Disposições Transitórias, que prevê, nos 12 meses seguin
tes ao da promulgação da nova Constituição, a reavaliação de 
todos os incentivos f i scais de natureza setorial em v igor, 
para confirmá-los expressamen t e por lei. 

Tra t a-se de precept i vo de altíssima relevânc i a, e que 
deve ser mant i do , at é porque o artigo 206 consagra o princí
pio da aval i ação de dispos i ção lega l que conceda i nsenção ou 
outro benef íc io fiscal, r essa l vados os concedidos por prazo 
certo e sob condição. 

Pela rejeição . 

ES31504- 8 MESSIAS GÓIS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo i lustre Constituinte , conf l i ta 
co~ a orientação adotada pe l o Relator . 

Pela rejeição. 

ES31505-6 MESSIAS GÓIS PFL 
********* PARECER ***** **** 

A emenda sob exame , ao lado de outras, somando 70 Cons t i
tuintes , pretendem sup r imir a alínea "b" do item II do 8 . 
do ar ti go 209 do Projeto de Const it uição , o qual confere i mu
nidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços ás "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 energ i a , 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 econom i 
camente mais poderosos; . que prejudicados também seriam os Es
tados do Esp í rito 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 ás custas do desconforto da popula
ção, inutilização de enormes áreas de terras , férteis na 
maioria ; que a não- i ncidênc i a const i tui casuísmo injustificá
vel que beneficiará notadamente o Estado de São Paulo , que se 
locuplet ará à custa de outros estados e que tributará·a ener
g i a que não prod uz i u ; que os consum i dores irão arcar com o 
ônus , inclusive os dos Estados produtores de energia, ao con
sumirem os produtos industr i al i zados de São Paulo ; que se 
trata de discriminação contra os Estados produtores dos bens 
espec i f i cados; que o carvão e o álcool combust í veis serão 
normalmente tributados nas operações interestaduais; que tam
bém serão prejudicados os Municípios dos Estados petrol í feros 
e detentores de potenciais de energia elét rica, pois de ixarão 
de receber 25% do ICMS ; que pela Lei Constitucional n . 4, de 
1940, competia aos Estados a tributação das mercadorias que 
se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos 
únicos, a razão histórica milita em favor do restabelecimento 
da competência estadual ; que a técnica de tr i butação sobre o 
valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal , 
possibilitando, além disso , a divisão equ i tativa da receita 
entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, de
ferida ao Senado, de fixar as al í quot as interestaduais, será 
suficiente para afastar os riscos de uma tribut ação 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 dispot ivo colide frontalmente com a técnica adot ada na re
modelação do ICM; que privilegiando os entes federados mais 
fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art. 4., II, que 
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estabelece como tarefa fundamental da República reduzir as 
desigualdades regionais ; que o Estado produtor de energia, ao 
importar prod utos industrial i zados, importará também o impos
to que não lhe está sendo permitido cobrar; que não se conse
gue entender o critério utilizado para estabelecer discrimi
nação para os demais energéticos como o carvão e o álcool ;que 
não se pode levar a sério o argumento de que em Itaipu, Tucu
ru í 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 f oram deslocadas aumentando as tensões 
sociais e gerando desocupação a trabalhadores; que São Paulo, 
o grande beneficiário, manteria o crescimento de sua indús
tria às custas da desagregação dos lares e do desespero de a
gricultores agora sem terra; que Estados com potencial a ser 
explorado na área de energia elétr i ca 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 repet i ndo a 
imunidade e, pois , recusando acolhida à pretensão desta 
emenda . 

ES31506-4 MESSIAS GÓIS PFL 
****** *** PARECER **** ***** 

Pretende a emenda reduzir o número max1mo, fixado no 2o. 
do art. 74, de 80 para 60 Deputados Federais. 

Cremos que o quantitativo fixado no Substitutivo está per
feitamente de acordo com o desenvolvimento populacional do 
País. 

Pela rejeição da emenda. 

ES31507-2 MESSIAS GÓIS PFL 
*** ****** PARECER ** ******* 

Propõe a Emenda a supressão dos incisos XIV, XV, XVI e 
XIX e parágrafo único do artigo 77, que tratam de processa
mento de dados utilizados pela União, atos de concessão e re
novação de concessão de emissoras de rádio e televisão, esco
lha de 2/ 3 dos membros do Tribunal de Contas da União e da a
provação por decreto-legislativo das Súmulas dos Tribunais. 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES31508-1 MESSIAS GÓIS PFL 
********* PARECER *** ****** 
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A supressão , do artigo 140, proposta nesta emenda, já 
foi por nós acolhida. 

Pela aprovação. 

ES31509-9 MARCELO CORDEIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31510-2 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31511-1 GERALDO CAMPOS 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 . 

ES31512-9 RENAN CALHEIROS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposen
tadoria por tempo de serviço. É necessário salientar, toda
via, que a expectativa de vida do 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. 

ES31513 - 7 SALATIEL CARVALHO 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 d i spositivo, objeto da 
emenda, em seu todo, encontra-se contido no inciso XVIII. Por 
essa razão, optamos pela supressão completa do item em ques
tão . 

Pela aprovação . 

ES31514-5 SALATIEL CARVALHO 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
manênc i a do mesmo no texto constitucional, de modo a assegu
rar saúde, higiene e segurança à classe trabalhadora brasi-
leira. · 

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

ES31515-3 SALATIEL CARVALHO PFL 
********* PARECER ********* 

O ilustre Constituinte pretende suprimir, 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. 
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Entende o relator que a definição de Sistema único não o 
VINCULA a um determinado ministério , ainda que a idéia de 
sis t ema implique também na possibilidade da existênc i a de 
subsistemas , l igados a vários ministérios . 

Quanto ao t ermo "Saúde Ocupacional esta foi a expressão 
de escolha do Comi t ê Mis t o , da OIT e OMS, reunido em Genebra , 
no ano de 1957 , para designar , justamente, o conjunto de 
ações que envolvem a saúde, a higiene e a segurança do traba
lho . Não é um anglicismo, portanto , mesmo porque a etmologia 
de "saúde" e ocupacional" não é anglo-sax6nica, mas , sim, la
tina. 

O próprio comitê da OIT e OMS reunido em Genebra, em 
1957, es t abe l eceu os s eguin t es objetivos para a Saúde Ocupa
cional, que a conce it uam e estabelecem o seu ãmbi l o de atua
ção: 

1 - promover e manter o mais alto grau de bem estar fí
sico, mental e socia l dos trabalhadores em todas as ocupa
ções; 

2 - prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos traba
lhadores pelas condições do seu trabalho ; 

3 - prot eger os trabalhadores , em seu trabalho, contra 
os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a sua 
saúde ; 

4 - colocar e manter o t r abalhador em uma função que 
convenha às suas apt idões fisiológicas e ps icológicas ; 

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
vent i va do acidente de trabalho que leva o trabalhador a um 
trauma ou a uma determinada patolog i a . 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 Vi stas 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 d i reitos e dos bens do ser 
humano, portanto, as condições de segurança e higiene que 
garantem a saúde , também não podem ser suscetíve i s de qual
quer negociação . 

A OMS recomenda que as ações de saúde ocupacional e a 
sua vig i lância epidemiológ i ca 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 rej eição da emenda. 

ES31516- 1 SALATIEL CARVALHO PFL 
******** * PARECER **** ***** 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
in í c io dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as f inan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduz i r o "deficit" 
público . 

ES31517-0 MILTON BARBOSA PMDB 
****•**** PARECER ********* 

Dá nova redação ao art i go 24 do Substitutivo do Relator. 
Consideramos , contudo , que a redação proposta não aperfeiçoa 
o texto emendado. 
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Modifica o inciso v do artigo 19 do Substitutivo do Re
lator para aludir ã "ação popular c,vel e penal" . Não julga
mos aconselhável a adjetivação proposta. 

ES31519-6 MILTON BARBOSA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Modifica o artigo 20 do Substitutivo do Relator, mas, a 
nosso ver, não aperfeiçoa o texto emendado por incluir nele 
dispositivos t,picos da legislação ordinária . 

ES31520-0 JORGE VIANNA PMDB 
***** **** PARECER ** ** ***** 

A emenda é aceita em quase a sua totalidade , excetuan
do-se a prescrição de direção administrativa descentralizada 
e interdependente em cada n,vel de governo . 

Entendemos que, a se manter a direção administrativa 
descentralizada, estar-se-á mantendo, também o processo de 
esfacelamento da saúde . 

Somos pois, pela sua aprovação parcial . 

ES31521-8 JORGE VIANNA 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 . 

ES31522-6 JORGE VIANNA PMDB 
**** **** * PARECER ********* 

A modificação proposta resulta na exclusão de aspectos 
cuja explicitação é indispensável para bem caracterizar o 
sistema único de saúde, como o tipo de participação do setor 
privado e o n,vel de ingerência estrangeira. 

Pela rejeição. 

ES31523-4 JORGE VIANNA 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 dispos i tivo. 

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

Pela aprovação. 

ES31524-2 VIRGÍLIO TÁVORA 
*** ****** PARECER **** ***** 

Em que pese a opinião do douto constituinte, 
pela rejeição da Emenda, por entendê-la conf l itante 
sição adotada pela Comissão de Si stematização. 

ES31525-1 MAURO BORGES 

PDS 

opinamos 
com a po-

PDC 
********* PARECER *** ****** 

Somos pela aprovação 
contribui para que o texto 
sintético . 

da emenda. A redação sugerida 
tenha ma ior clareza e seja mais 

ES31526-9 MAURO BORGES PDC 
** ******* PARECER **** **** * 

Sendo a contabilidade um técn i ca a serviço da auditoria, 
não há razão para alteração do texto, no parcicular, do Subs
titutivo. 

Pela rejeição . 

ES31527-7 MAURO BORGES PDC 
***** ** ** 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
tá~il. Interessa, isto sim, o exame da gestão de cada órgão 
da administração pública sob os aspectos financeiro, orçamen-
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tário e patrimonial , como prevê o Substitutivo. 
Pela rejeição . 

ES31528-5 MAURO BORGES PDC 
*** ****** PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31529-3 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Entende o Relator estar a matéria coberta pe l a nova re-
dação proposta ao que atualmente é o 2o. do art . 291. Por 
isso, propõe a rejeição da presente emenda. 

ES31530-7 INOC~NCIO OLIVEIRA 
********* PARECER ********* 

A alteração redacional proposta ao ítem XIX, 
do Substitutivo não procede, face ao detalhamento 

Não obstante outra formula redacional atende 
da no novo Substitut i vo não se identifica ela com 
ora proposto . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES31531-5 INOC~NCIO OLIVEIRA 
** ******* PARECER ********* 

PFL 

do art. 32 
sugerido. 
sido adota-

o modelo 

PFL 

Altera a redação do 3o . do Art. 262, incluir a ex
pressão "ouvida a comissão respectiva do Senado da República" 

A justificação baseia-se na necessidade de haver a mani
festação de mais uma fonte para a desapropriação de serviços 
saúde. 

O relator houve por bem suprimir o 3o. do Art . 262 , 
prejudicando em parte a aná li se da emenda . 

Pela prejudicialidade. 

ES31532-3 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão do parágrafo único do art . 31 
do Título X, que assegura como direito adquirido, a acumula
ção de dois cargos ou empregos de médico que vinham sendo 
exercidos por médico civil ou militar na administração públi
ca direta ou indireta. 

O preceito deve ser mantido para assegurar os d i reitos 
adqu i ridos. 

Pela rejeição. 

ES31533-1 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
inicio dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáti
cas, além de comprometer as metas de se reforçarem as finan
ças dos Estados e dos Municípios e de se reduzir o "deficit" 
público. 

ES31534-0 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Opinando pela manutenção do texto originalmente consig
nado, não vemos como acolher a Emenda . Pela rejeição. 

ES31535-8 MÁRIO LIMA 
********* PARECER ********* 

Embora a pretensão do nobre Par l amentar não se 
quanto ao seu mérito , contudo, há que se considerar 
matéria não foi contemplada no Projeto . 

Assim, opinamos pela rejeição. 

PMDB 

desmereça 
que a 
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ES31536-6 TADEU FRANÇA 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 simp l es correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa prá t i
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 ati v idades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

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

ES31537-4 TADEU FRANÇA PMDB 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do nosso 
Substitutivo . 

Pela aprovação . 

ES31538-2 TADEU FRANÇA PMDB 
********* PARECER ********* 

É proposta aqui a supressão do parágrafo 5o ., do art . 
9o , do Substitutivo , porque ele admite o pluralismo sindical . 

O que se pretende é , pois, o resguardo da unicidade sin
dical. 

Entretanto, optamos pela pluralidade sindical, como for
ma mais condizente com a autonomia e a democratização , no cam
po da organização sindical. 

Somos pela rejeição . 

ES31539-1 JOÃO MENEZES PFL 
***** ** ** PARECER ** ****** * 

A Emenda propõe a inclusão de um artigo no Título X 
Das Disposições Transitórias - criando uma comissão especial 
composta por Deputados e Senadores para apresentar anteproje
to destinado à adoção do parlamentarismo no Brasil. 

Entendemos que a matéria já está devidamente tratada no 
texto constitucional , não se justificando a criação posterior 
de uma comissão para continuar a discussão sobre o tema. 

Concluímos, pois, pela rejeição da emenda. 

ES31540-4 JOSÉ DUTRA PMDB 
*** ** ** ** PARECER *** *** *** 

Propõe , o i lustre Constituinte , nova redação ao artigo 
54 das Dispos i ções Transitórias. . 

A nosso ver, a redação do projeto adequa-se melhor aos 
objetivos da Zona Franca de Manaus. 

Pela rejeição. 

ES31541-2 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
********* PARECER ********* 

Apesar da relevância da proposta, não deverá ser incluída 
no texto do Substitutivo , por tratar-se de matéria apropriada 
para leg i slação complementar. 

Pela rejeição. 

ES31542-1 LOURIVAL BAPTISTA PFL 
********* PARECER ****** *** 

A Emenda pretende , em síntese, inserir os Territórios 
no mesmo nível que os Estados e o Distr i to Federal, para 
efeito de participação na repartição das receitas 
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tributárias, pelo que haveria de ser alterada a redação do 
art . 213 e de outros semelhantes , onde coubesse . 

O Relator, à vista dos argumentos expendidos , convenceu
se da justeza e da necessidade de se preservar essa tradicio
nal equiparação no Fundo de Participação dos Estados, do Dis 
trito Federal e dos Territórios. 

Pela aprovação parcial. 

ES31543-9 BAS I LIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida , nos termos do Substitutivo do Relator. 

ES31544- 7 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá con t er as 
indicações básicas sobre as fontes de financiamento do novo 
Sistema de Seguridade Social , de modo a prover a necessária 
sustentação à mais ampla dimensão do sistema em termos de 
cobertura de benefício e serviços. Assim sendo, sem preJUlZO 
da competência do legislador ordinário para definir outras 
fontes, em conformidade com o princípio de "diversificação 
das fontes de financimento", optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam do substitutivo anterior. 

Pela rejeição. 

ES31545-5 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de matéria específica de lei ordinária . Não de
ve , portanto, ser regulada em norma constitucional . 

Pela rejeição. 

ES31546-3 BASILIO VILLANI PMDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda proposta não traz qualquer mo.dificação que im
plique aperfeiçoamento e/ ou avanço de conteúdo na concepção 
do processo de participação estatal no domínio econômico con
tida no Projeto de constituição. 

Pela rejeição . 

ES31547-1 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Por outro lado, a fiscalização das transferências e doa
ções de bens móveis seria de custo imensamente superior ao 
benefício, e impossível na maioria dos presentes. 

ES31548-0 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda objetiva suprimir do 1o. do art. 207 do SU
BSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) os itens IV e 
V, respectivamente , IPI e imposto sobre operações de crédito 
etc , da faculdade do Poder· Execut i vo a l terar as alíquotas . 

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

ES31549-8 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame , ao lado de outras, deseja excluir a 
energia elétrica da imunidade do ICMS cogitada também para o 
petróleo e os combustíveis líquidos e gasosos dele derivados 
(alínea b do item II do 8. do art. 209). Justifica que o 
preceito prejudica sensivelmente os interesses dos Estados do 
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Paraná e de Minas Gerais ; que não veda a tributação do álcool 
combustível porque traria prejuízos aos Estados Nordestinos; 
daí a emenda para perm i tir a tributação da operação interes
tadual com energia elétrica. 

70 outros Constituintes , em outras emendas, reivindicam a 
supressão de toda a alínea , imped i ndo a não-i ncidência que 
prejudicaria os Estados produtores de petróleo e energia elé
t rica . 

Nova versão do ~rojeto reitera a imunidade do tex t o ante-
rior . 

ES31550-1 BASILIO VI LLANI PMDB 
******** * PARECER ********* 

Com o objetivo de democratizar o seguro social inclusi
ve promovendo a melhor distribuuição de seus recursos, o pro
jeto consagra os pri ncíp i o~ 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 
princípios, além de promover ônus .excessivos à seguridade, 
principalmente por não considerar , pa r a o cálculo dos benefí
cios , o tempo de traba l ho e de contribuição do seegurado . 

Pela rejeição . 

ES31551-0 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A outorga genérica do direito é característica da norma 
constitucional . Sendo assim, entendemos que os três parágra
fos sugeridos pelo nobre Constituin te são pertinentes à le
gislação ord i nária. Efetivamente, uma vez reconhecido o di
reito da participação nos lucros no texto constitucional, ca
berá ao Congresso detalhar-lo na sua regulamentação ordiná
ria. 

ES31552-8 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta dispor sobre fato gerador do imposto 
de renda incidente sobre salários e proventos de qualquer na
tureza e não-incidência do imposto de renda sobre valores re
cebidos pelos trabalhadores . 

É evidente que se trata de matéria que deve constar de 
legislação infraconstitucional. 
Pela rejeição. 

"ES31553-6 BASI LIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se suprima a letra "c" do item I do 
art. 213, sob o argumento de que favorecer o Nordeste fere o 
princ í pio da igualdade ent re as un i dades federadas. 

Preferimos ampliar o alcance do disposit ivo, ao 
adotarmos redação inspirada na Emenda ES32871-9, na certeza 
de que, para haver igualdade, há que resgatar do 
subdesenvolvimento as Regiões economicamente mais deprimidas . 

Pela rejeição. 

ES31554-4 BASILIO VILLANI 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. 

ES31555-2 BASILIO VILLANI PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A emenda em exame propõe a supressão do 11 do art. 6o. 
do Projeto de Constituição . 

O tratamento dado à matéria no Projeto é o que melhor 
atende às muitas sugestões oferecidas pelos senhores Consti
tuintes. 
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Emendas de 28 Constituintes querem evitar na competência 
do Senado estabelecer alíquotas do ICMS nas ope-
rações internas, inclusive quanto à energia elétrica, 
aos minerais, ao petróleo e aos combustíveis líquidos e gaso
sos derivados do petróleo. Nesse sentido, reivindicam a su
pressão do item II do 5. do Art . 209 do Projetso de Consti
tuição. 

Justificam os autores das Emendas que a fixação, pe lo 
Senado, de alíquotas de impostos estaduais, notadamente em 
operações dentro dos limites dos Estados, afronta o princípio 
federativo, norteador da Assembléia Constituinte; que o dis
positivo entra em choque com o espírito que preside à edifi
cação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer 
os Estados e sua autonomia; que no regime federativo deve ser 
preservada a autonomia dos Estados, sendo admissível a inter
ferência do Senado apenas no tocante ao ICM sobre minerais; 
que não se justifica resolução do Senado sobre alíquotas in
ternas de impostos estaduais; e que cabe aos Etados legisla
rem sobre as operações do ICMS. 

Sob o apecto do Sistema Federativo, afiguram-se proce-
dentes as arguições dos autores das Emendas. De resto, a 
autonomia dos Estados tende a encontrar razoável equilíbrio 
na administração dos impostos que lhes cabem. 

Nova versão mantém só os _minerais. 

ES31557-9 · BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a adição de dispositivo concernente às 
penas de morte , de ban i mento e de prisão perpétua. 

A matéria está devidamente tratada na redação final do 
Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES31558-7 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES31559-5 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

O art . 5o. não tem incisos, de modo que a emenda deve 
ser considerada prejudicada . 

ES31560-9 BASILIO VILLANI 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 Serv iços às "operações que destinem a outros Estados pe
tróleo , inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele deri
vados e energia elétrica" . 

Justificam os autores das emendas que referida não-inci
dência afronta os interesses das Unidades Federadas que ex
portam petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica , 
especialmente Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná; 
que a não-inc i dência 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 ma i s 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 
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energia elétrica; que a exploração dos recursos natura i s para 
gerar elet r icidade se f az às cus t as do desconfor to da popula
ção , inutilização de enormes àreas de terras , férte i s na 
ma ioria ; que a não-incidênc ia cons t itu i casuísmo injustif i cá
vel que benefi c i ará notadamen te o Estado de São Paulo , que se 
locupletará à custa de outros estados e que tributará a ener- . 
gia que não produziu; que os consumidores irão arcar com o 
ônus, inclusive os dos Estados produtores de energia, ao con
sumirem os produtos industr i alizados de São Paulo ; que se 
trata de discriminação contra os Es t ados produtores dos bens 
especif i cados; que o carvão e o álcoo l combust í ve i s serão 
normalmente tributados nas operações interes t aduais; que t am
bém serão prejudicados os Munic í pios dos Estados pet rol í feros 
e detentores de potenciais de energia elétrica , po i s deixarão 
de receber 25% do ICMS; que pe l a Lei Consti t ucional n. 4, de 
1940, competi a aos Estados a tributação das mercadorias que 
se quer isentar; que com a cog i tada extinção dos i mpostos 
únicos, a razão histór i ca milita em favor do restabelec i mento 
da competência estadual ; que a técnica de tributação sobre o 
valor acrescido evitará o efeito cumulativo da carga fiscal , 
poss i bilitando, além disso, a divisão equitativa da receita 
entre Estados produtores e consumidores; que a faculdade, de
fe r ida ao Senado, de fixar as alíquotas interestaduais, será 
suf ic i ente para afastar os riscos de uma tributação elevada; 
que a não incidência em foco produziria um tratamento tão de
sigual quanto não cobrar o ICM interestadual nas vendas de 
aço , ligas diversas, cimento e outros bens intermediários;que 
o dispotivo colide frontalmente com a técnica adotada na re
mode l ação do ICM; que privilegiando os entes federados mais 
fortes e desenvolvidos , afronta o comando do art . 4 . , II, que 
estabelece como tarefa fundamental da República reduzir as 
desigualdades regionais; que o Estado produtor de ene r gia, ao 
i mportar produtos industr i alizados , importa r á também o impos
to que não lhe está sendo permitido cobrar; que não se conse
gue entender o critério utilizado para estabelecer discrimi
nação para os demais energéticos como o carvão e o álcool ;que 
não se pode levar a sério o argumento de que em Itaipu, Tucu
ruí e Xingu as us i nas foram construídas com recursos da União 
e por i sso os Estados não deveriam ser compensados , devendo 
se r levado em conta que as terras foram a l agadas e tornadas 
improdutivas, famíl i as foram deslocadas aumentando as tensões 
sociais e gerando desocupação a trabalhadores; que São Paulo , 
o grande beneficiário , manterja o crescimento de sua indús 
tria às custas da desagregação dos lares e do desespero de a
gricultores agora sem terra; que Estados com potencial a ser 
explorado na área de energia elétrica passarão a direcionar 
os recursos de investimentos para outras; que poderão v i r a 
ser grandemen t e prejudicados os Estados e Municípios nos 
quais seja descoberto petróleo, pois continuarão pobres; que 
o dispositivo não ê mais que um casuísmo contra Estados pro
dutores de energia elétrica, petróleo e combus tí veis dele de
rivados ; que a imunidade f i scal cria desigualdades entre os 
Estados fede r ados; que o disposi t ivo fere o princíp io federa
tivo ao vio l ar a autonomia dos Estados na tributação do im
posto que l hes 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 
ún i co sobre Energia Elét r ica e do I mpos t o único sobre combus
t íveis e Lubr i f i cantes d istr i buída aos Estados produtores ; 
que a matér i a deve ser tratpda pela l egislação ordinár i a,pois 
sua inserção na Constitui~ão fere 3S 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 inutil i 
zadas para agr i cultura, aumento de poluição e outras agres
sões à natureza ; que o Proj eto privilegia os Estados de des
tino dos produtos energéticos , inclusive quan t o ao ICMS;que é 
preciso assegurar o dire i to de o Estado produtor receber por 
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um produto extraído em sua base territorial; que é mister am
pliar a receita dos Estados;que nada mais justo do que t rans
ferir para os cofres estaduais os tributos ressarcidores de 
ônus e perdas patrimon iai s 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 . 

ES31561-7 BASILIO VILLAN I PMDB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos desnecessária a inclusão do disposi tivo pro
posto , porquanto não havendo vedação constitucional, nada im
pede que o Congresso Nacional elabore, no devido tempo, não 
só o Código de Defesa do Consumidor , mas qualquer outra lei 
de interesse social. 

Pela rejeição. 

ES31562-5 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao art . 6o . considerando crime atos atentatórios 
dos direitos fundamentais. 

A matéria já consta do parágrafo 5o.desse artigo. 
Pela rejeição. 

ES31563-3 BASILIO VILLANI 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A matéria objeto da Emenda do ilustre Constituinte já está, 
implícita ou explicitamente, prevista nos artigos 288, 289 e 
290 do Substitutivo , e, bem assim , no inciso IX do seu artigo 
70. 

Pela prejudicialidade. 

ES31564-1 BASILIO VILLANI PMDB. 
********* PARECER ********* 

O acréscimo pretend ido pela Emenda não constitui matéria 
de ordem Constitucional , podendo ser regulada pela respectiva 
lei orgânica ou regimento interno da Câmara Municipal . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES31565-0 BASILIO VILLANI 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 . 

ES31566-8 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria já se encontra suficientemente contemp lada pe
lo Substitutivo. 

Concluímos pela rejeição da Emenda . 

ES31567-6 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda trata da obrigatoriedade do ensino de direito 
Constitucional . A sugestão contida na proposta, conquanto 
constitua valioso subsídio, merece ser adequadamente 
considerada quando se tratar da legislação complementar e 
ordinária . 

Pe la rejeição. 

ES31568-4 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

O dispositivo da Emenda, embora revele o elevado descor
tino do proponente, poderá figurar mais adequadament e, de 
acordo com a tradição do direito b~asi le iro, no cor po da le
gislação ordinária e complementar. 

Pela rejeição. 
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A sugestão contida na proposta de Emenda do Nobre Cons
tituinte traz alguns desdobramentos que, na tradição jurídica 
brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordiná
ria e complementar. 

Pela rejeição. 

ES31570-6 BASILIO VILLANI 
********* PARECER ********* 

A Proposição em exame , conquanto 
subsídio, o Substitutivo incorpora o 
essência. 

Pela aprovação. 

ES31571-4 BASILIO VILLANI 
********* PARECER ********* 

constitua 
princípio 

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

já 

Pela aprovação parcial . 

ES31572-2 BASILIO VILLANI 
********* PARECER ********* 

PMDB 

valioso 
na sua 

PMDB 

foi 

PMDB 

Não se acolheu a proposta de que Estados e Municípios em 
que haja utilização de recursos hídricos para geração de e

nergia elétrica tenham participação privilegiada nos recursos 
arrecadados com essa atividade porque , de acordo com o que 

consta do capítulo sobre o Sistema Tributário Nacional , essa 
atividade já estará sujeita ao imposto sobre circulação de 
mercadorias que, por sua vez, será integralmente dividido en
tre Estado e Município . 

Pela rejeição. 

ES31573-1 BASILIO VILLANI PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

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

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

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve refletir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
determinado momento da vida econômica do país , mas, pelo de
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vir 
a ser a solução idial. Ressalte-se , por oportuno, que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito) horas semanais, vá
rias categorias, em decorrência de Lei específica ou por for
ça de conquistas em acordos ou convenções coletivas, já cum
prem jornadas reduzidas. 

Num quadro inverso, em que a necessidade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como med i
da de salvação nacional, poderá o Estado, em consonância com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,des
de que compensatórias a nível de remuneração. Esse, aliás, é 
o exemplo que nos dá o Japão, onde a intensificação do traba
lho, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida. 

Assim , considerando que o Congresso Nacional ,sempre sen
sível às reinvindicações dos trabalhadores e consciente das 
realidades do país, poderá, com maior flexibilidade,discipli-
nar essa controversa questão, optamos por manter apenas 
a limitação de duração diárias de trabalho em 8 (oito) horas, 
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ES31573-1 BASILIO VILLANI 

no máximo. 

ES31574-9 BASILIO VILLANI 
*** ** **** PARECER ********* 

PÁG: 1538 
16/10/87 
15:52 :30 

PMDB 

PMDB 

O conteúdo da Emenda, em sua essencia, já foi incorpora
do ao substitutivo . 

Pela aprovação parcial . 

ES31575-7 BASILIO VILLANI 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, precon i zada por todos os segmentos com 
representação ~a Constituinte, está amplamente assegurada. 
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substi-
tutivo . 

ES31576-5 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Não há qualquer obstáculo a que as matérias contidas no 
inciso XII, do art. 23 sejam legisladas, supletivamente, pe
los Estados membros , em concorrência com a União. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES31577-3 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Acolhemos a Emenda para incluir no inciso I do art .32 a 
competência proposta. 

ES31578-1 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31579-0 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a propositura Ja foi 
atendida com a supressão do inciso V do artigo 37, que dava 
essa competência aos Estados Federados . 

ES31580-3 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Formas de tratamento favorecido a empresas nacionais de
vem ser disciplinadas em legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

E$31581-1 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ******* ** 

Procedente em parte. 

PFL 

As razões que informam a justificação levam à conclusão 
de que se trata de um caso especial. 

O relator poderá transformá-las em dispositivo ·nas Dispo
sições Transitórias nos termos que lhe parecerem apropriados. 

Pela aprovação parcial. 

ES31582-0 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte . 
Al~uns dispositivo podem ser levados em conta. 

PFL 

Entretanto, não é poss,vel alargar tanto as "Disposi-
ções Transitórias" , sob pena de torná-las mais extensas do 
que todo o texto propriamente dito. 

O relator haverá de incorporá-los nos termos que lhe pa
recerem mais convenientes. 

Pela aprovação parcial. 
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PMDB 

Trata- se de evidente equí voco de remissão que será cor
r ig i do no Subst i tu t ivo . O dispositivo a que se ref ere o pre
ce i to é o inciso IV do artigo 52. Não é caso , por t an t o , de 
se suprimir o disposit i vo , mas , sim, de corrigi-lo . 

Pela rejeição . 

ES31584-6 CARLOS CHIARELLI PFL 
*** ****** PARECER ** ******* 

Pela rejeição , considerando que o mandato do artigo 30 , 
1o. assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mun i 

c í pi os , a j us t a part i c i pação aos mesmos no resultado da ex
pl oração econôm ica dos seus respecti vos potenc i ais . De ou t ra 
parte , o dispositivo prevê apenas o princ í pio geral, que pos
teriormen te será disciplinado em legislação ordinár i a. 

ES31585-4 CARLOS CHIARELLI PF L 
********* PARECER ********* 

Destacando-se a propos i ção pela virtude da oportunidade , 
nela se reconhece por igual as características i deais da for
mulação técnica i rrepreensível e de persegui r interesse so
c i almente válido . Tais qualidades resultam em que a Emenda 
com certeza incorpora ao segundo Substitutivo significativa 
contribui ção. Pela aprovação , na forma do ·substitut i vo . 

ES31586-2 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda eliminar os artigos 206 , 207 , paragr~
fos 2. e 3., item I , 209 , parágrafos 2 . a 8. , 210, paragra
fos 1., 3 . e 4., 212, pa r ágrafo 2. , 213, parágrafo 1. , e 216, 
parágrafo único. 

Sua fundamentação e que "os dispositivos acima menciona
dos contem regencias propr i as de lei complementar" ou então, 
"são inócuos no texto const i tucional, f ormalmente contorná
veis se o legislador o quiser ." 

É verdade que alguns desses disposit ivos poderiam figu
rar em lei complementar. Mas se tal acontecesse a matéria po
deria ser alterada mediante lei da mesma hierarquia, gerando 
incertezas em assun t os que devem ter disciplina definitiva , no 
interesse dos Estados, dos Municípios , da União e dos contri
buintes . 

De outra parte, é evidente o exagero em considerar-se 
inócuos , por exemplo, a avaliação de incentivos, o princ1p1o 
de un iversalidade do imposto de renda, a progressividade do 
IPTU . 

Pela rejeição . 

ES31587-1 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Embora dê primazia à propr i edade privada, o Projeto de 
Constituição prevê a existência de empresas públicas e socie
dades de economia mista. Assim , parece adequado que a função 
social da propriedade diga respeito a todas as formas de pro
pr i edade, quer públ i ca , quer privada. 

Pela reje i ção. 

ES31588-9 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ***** **** 

O artigo 188 a que se reporta a Emenda passou a consti
tuir o art i go 135 do Substitutivo . Mantendo-se def initivamen
te a redação originalmente consignada, não há como acolher a 
propos i ção. Pela re j eição . 

ES31589-7 CARLOS CHIARELLI PFL 
***** *** * PARECER ****** *** 

O parágrafo 3., quando diz que se dará tratamento prefe
rencia l à empresa nac iona l, eng loba necessariamente as mi cros 
e pequenas empresas . 

Pela prejudicial i dade. 
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PFL 

PÁG: 1540 
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Consideramos necessária a manutenção do dispositivo in
qu i nado, motivo pelo qual rejeitamos a presente Emenda . 

ES31591-9 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A falta de informação sobre qual dispositivo é proposta é 
a fusão com o 1o. do artigo 31 , torna impraticável a apro
vação da presente Emenda. 

E$31592-7 CARLOS CHIARELLI PF L 
********* PARECER ********* 

O nosso voto é pela manutenção do texto do Subs t itu tivo . 
Pela reje i ção. 

ES31593-5 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES31594-3 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A concessão de estabilidade aos atuais servidores públi
cos, através de uma disposição transitória da Constituição, 
criará um sério e grave conflito com o capítulo que trata dos 
servidores públicos. Efetivamete, ali encontra-se expresso 
que só serão estáveis , após dois anos de efetivo exercício, 
os servidores nomeados por concurso público. 

Estamos conscientes que os referidos servidores vêm 
tando relevantes serviços à administração pública, mas 
podemos acatar a presente sugestão pelo fato de não 
eles i ngressado no serviço público através de concurso. 

pres
não 

terem 

Por outro lado , se acolhemos a presente emenda, o texto 
do projeto passaria a conter uma imperdoável contrad i ção nada 
aconselhável para uma Constituição que se deseja seja dura
douda e harmônica. 

ES31595-1 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alterar a expressão "saúde ocupacional" 
do Art. 263 para "tratamento dos infortúnios do trabalho". 

Considera que as ações de segurança, higiene e medicina 
do trabalho , englobadas pela expressão "saúde ocupacional" 
devem pertencer ao Ministério do Trabalho e não ao sistema 
único de saúde. 

Como saúde ocupacional é um ramo da saúde pública, a 
mesma deve estar integrada ao sistema de saúde , embora ca i ba 
no sistema , subsistemas vinculados a outros Ministérios. 

Pela rejeição. 

ES31596-0 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES31597-8 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ***** **** 

Pe l a aprovação , nos termos do substitutivo . 
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ES31598-6 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

PÁG : 1541 
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As mesmas razões do parede à Emenda n . ES 31583-8, do 
mesmo Constituinte, prevalecem quanto a esta. Trata-se de e
vidente erro material de remissão. É caso, assim , de corri
gir-se o erro e, não , de . suprimi r-se o dispositivo. 

Pela reje i ção . 

ES31599-4 CARLOS CHIARELLI PF L 
********* PARECER ********* 

Não obstante haja expressa prev i são atribuindo à União 
competência para legislar sobre direito processual, nada obs
ta que normas sobre certos procediment os de interesse para à 
Justiça comum sejam pass íveis de disci pl inação pela l egisla
ção estadual, concorrentemnte . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES31600- 1 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada propõe a supressão de matéria que, a 
nosso ver, possui alta relevância econômica e merece ser man
tida no t exto constituc ional. 

Pela rejeição. 

ES31601-0 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Optamos pela manutenção do texto or iginalmente consig
nado . 

Pela rejeição. 

ES31602-8 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda não agrega contribuição re levante , em termos de 
conteúdo . 

Pela rejeição. 

ES31603-6 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a aper feiçoar a redação do "caput• do art. 
265 do projeto . Embora concordemos com o autor ENTENDENDO que 
o referido dispositivo acha-se, realmente, mal formulado, não 
adotaremos integralmente sua proposta . 

Pela aprovação parcial. · 

ES31604-4 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Pe l a aprovação parcial nos termos do Substitut ivo. 

ES3160S-2 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Acolhemos a Emenda que supre omissão involutár ia no texto 
do Projeto . 

Pela aprovação. 

ES31606-1 CARLOS CHIARELLI PF L 
*~******* PARECER ********* 

Cabe , a nosso ver , ao texto constitucional assegurar ao 
trabalhador o direito ao Fundo de Garantia de Tempo de Servi
ço. Indenização do empregador no caso de ruptura de re lação 
empregat í cia , adicional ou alternat i va ao Fundo, constitui 
matéria a ser regida pe la legislação ordinária. 

ES31607-9 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pe la aprovação, nos termos do Substitutivo. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES31608-7 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ********* 
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Pretende a Emenda a inclusão da Pol í c i a Rodoviár i a Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública . 

As atr ibuições da ref erida corporação acha- se intimament e 
l igadas à segurança do trânsito nas rodoviárias fede ra i s, daí 
porque não deve ela vincular-se ao el enco de órgãos que com

. põem a Segurança Púb li ca . 
Pela rejeição . 

ES31609- 5 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende excluir do par ágrafo 5o . do ar t . 6o . 
do Subst itutivo o segui nte: 

" . . . Sendo formas de discriminação, entre out ras , s ubes
timar , estereotipar ou degradar por pert encer a grupos étni -
cos ou de cor, por pa l avras, imagens ou representações ou 
qualquer meio de comunicação . 

Concordamos com a emenda. 
Pela aprovação na forma do Substi t utivo. 

ES31610-9 CARLOS CHI ARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende suprimir a parte final do parágraf o 
2o . do a r t . 6o. do Subs ti tutivo. 

Com efeito , a redação proposta , pe l a sua objeti vidade e 
concisão, aprimora o text o, pelo que deve ser aco l hi da, ape
nas mant i do o verbo no tempo presen t e . 

Pela aprovação , na forma do Substitutivo. 

ES31611-7 CARLOS CHIARELLI PFL 
*** **** ** PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 6o . , do art . 
9o ., do Substitutivo , onde está disposto que os si nd i catos 
rurais adotarão os mesmos princípios dos sindicatos ur banos, 
conforme dispuser a le i. 

Entretanto, não é possível dispensar essa norma , porque 
é prec i so propiciar ao sindicalismo ru ral, por imperativo 
constitucional, a mesma sistemática que for dada ao urba-
no . 

Somos pela rejeição . 

ES31612-5 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa dispor que a representação, na caso de 
pluralidade de sindicatos de uma só cat egoria , poder á advir 
de convenção coletiva ou da lei. 

Mas o Substitut i vo só adm i te, nesses casos, uma represen 
tação . 

Somos pela prejudicialidade. 

ES31613-3 CARLOS CH IARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, confli ta 
com a or i entação adot ada pelo Relat or. 

Pela r ej e ição . 

ES3161 4- 1 CARLOS CHI ARELLI 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação. 

ES31615-0 CARLOS CH I ARELLI 
********* PARECER ********* 

PFL 

Substitutivo, razão 

PFL 

A idéia da escolha de uma parte dos Ministros do TCU pe lo 
Congresso Nacional est á arraigada , at é o momento , perante a 
maior ia dos membros da Comissão . 

Pe l a rejeição. 

ES31616-8 tARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 
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A Emenda atribui direitos ao preso que estão conferidos 
pelo Substitutivo. Há apenas uma pequena divergência de ordem 
redacional. 

A Emenda , assim, fica aprovada parcialmente. 

ES31617-6 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação . 

ES31618-4 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECE R ********* 

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

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

ES32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
E$22863-3 
E$31257-0 
E$31836-5 
E$27363-9 
E$26553-9 
E$20836-5 
E$30528-0 

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

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

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

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

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

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

ES31619-2 

Constitu inte 
Adolfo Oliveira 
Jesus Tajra 
Carlos Chiarelli 
Manoel Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ********* 

PFL 

Entendemos que o "caput" do artigo 7o. deve referir-se 
aos trabalhadores, de forma geral. Os direitos que relaciona 
aplicam-se, alguns , a autônomos e empr egados , outros, somente 
a empregados . A aplicabilidade de cada um a uma ou outra si
tuação é evidente. A restrição do dispositivo aos assalariá
dos poderia abrir margem à interpretação de carecerem ou au
tônomos de todos aqueles direitos. 

ES31620- 6 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

O texto do dispositivo a que se dirige a emenda objetiva 
explicitar a validade do preceito do salário mínimo nos casos 
específicos de remuneração variável. 
Nos demais casos , não cabe dúvida a respeito da aplicabilida
de do peso determinado pelo mínimo. Por essa razão, julgamos 
conveniente manter no Substitutivo, a expressão que o autor 
pretende suprimir. 

Pela rejeição. 

ES31621-4 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a presente Emenda a alterar os requisitos exigi
dos para o cargo de Ministro de Estado. 

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

Pela rejeição. 

ES31622-2 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo, calcado na nossa tradição, adota o sis
tema difuso ·de controle de constitucionalidade, o que torna 
incensurável o dispos itivo alvo da Emenda. 

Pela rejeição. 
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A emenda postula a supressão do 4o. do Art . 18, sob a 
alegação de que o preceito contraria o espírito liberal que 
inspirou todo o Capítulo . A ponderação, data venia , não pro
cede, realmente, facilitamos ao máximo a criação de Partidos 
Políticos , porém, no que diz respeito á propaganda eleitoral 
gratuita, á 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 á deliberação 
de lei complementar. 

ES31624-9 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Entendemos necessário explicitar , tal como o fizeram ou
tras Emendas já aprovadas sobre a matéria, que a redução dos 
riscos do trabalho atenda aos preceitos de saúde, higiene e 
segurança. 

Pela rejeição. 

ES31625-7 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda visa a tornar o alistamento e o voto faculta 
tivo ou voluntário. 

Entendemos que o exercício do voto é um dever cívico . 
A 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 popu\ardos 
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 al i stamento e voto facultati -
vos apenas para os analfabetos e os maiores de setenta anos . 

Pela rejeição . 

ES31626-5 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31627-3 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Cuida a emenda da obrigatoriedade do alistamento elei 
toral e do voto facultativo. 

O substitutivo acolhe a proposta do alistamento ele i
toral obrigatório. 

No que diz respeito ao voto facultativo, entendemos 
que sua prática poderia ser prejudicial à representatividade 
política e popular dos eleitos. As grandes abstenções pode
riam levar ao poder minorias radicais e comprometer a lisura 
ddos pleitos devido à corrupção eleitoral . 

Somos, portanto, contrários ao voto facultativo. 
No entanto, somos pela facultatividade do alistamento 

e voto apenas para os analfabetos e os maiores de setenta 
anos. 

Pela aprovação parcial. 

ES31628-1 CARLOS CHIARELLI PFL 
~*****~** PARECER ** ******* 

Pela aprovação parcial, nos termos so substitutivo· do Re
lator. 
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ES31629-0 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque optou-se por suprimir todo 
o ar t igo 233. O pr i nc ípio maior de que o aproveitamento dos 

recursos minerais, hidráulicos e hí dricos depende de autori za 
ção ou concessão da Un i ão já está cont i do no artigo 232 e não 

precisa ser repe t ido . 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. 

ES31630-3 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda aprimora o texto do nosso 
pe l a qual deve ser acolh ida . 

Pela aprovação . 

ES31631-1 CARLOS CHIARELL I 
*** ****** PARECER ********* 

PFL 

Substitutivo , razão 

PFL 

A Emenda sob exame , ao lado de outras , pr opõe a supressão 
da competência do Senado para estabelecer alí~uotas para as 
operações intra-estaduais com energia elétrica, minerais , 
petróleo e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados . 
Justifica que a disposição perde sentido à medida que outra 
Emenda propõe a permanência do Imposto único. 

A ser acolhida a preservação dos impostos únicos , quer na 
órbita federal hoje praticada, quer na órbita dos Estados, a 
Emenda também seria acolhida. A matéria comporta várias 
alternativas. 

Mas as versões do Projeto de Constituição vem mantendo a 
transferência para o campo do ICM de todos os bens antes 
submetidos aos impostos únicos . 

Mas em respeito à autonomia federativa , nova versão do 
Proj eto mantém apenas os minerais no inquinado item II. 

Pela aprovação parcial. 

ES31632-0 CARLOS CHIARELLI 
****** *** PARECER *** ***** * 

Pela rejeição. 

PFL 

Embora quanto ao mérito a Emenda poderia ser aceita, so
mos pela sua rejeição pelo fato de acrescentar um disposi
tivo- o da proibição de ampl i ação da capacidade das refina
rias excluídas do monopólio- que no nosso entender não ne
cessita e não deve constar do texto constitucional, podendo 
ser objeto de lei ordinária. 

ES31633-8 CARLOS CHIARELLI PF L 
********* PARECER **** ***** 

As inclusas emendas querem supr1m1r , do 6o. do artigo 
209 , a parte final que invoca, como ressalva, o item II do 
parágrafo precedente. Com a supressão, just i fica o autor que 
está compatibilizando a matéria com emenda que preserva nau
nião os impostos únicos , invalidando citado item II do 5o. 

Como se vê, o destino da emenda depende da preservação 
ou não dos impostos únicos com a União, o que o Projeto não 

vem fazendo. 

ES31634-6 CARLOS CHIARELLI PFL 
**** **** * PARECER ** ******* 

A emenda tenciona fundir os parágrafos 2o. e 4o . do art. 
18. Em suas linhas gerais nada al t era a substânc i a dos cita
dos preceitos. Preferimos manter a forma adotada no Substitu
tivo, por uma questão de coerência . 

Favorável em parte. 

ES31635-4 CARLOS CHIARELLI PFL 
**** *** ** PARECER ********* 

A supressão pedida pelo autor da presente Emenda é 
inviáve l , uma vez que no parágrafo único do Art. 268 se pre-
ceitua um aspecto fundamental da assistência social : sua 
descentralização para os Municípios . 

Pela rejeição. 
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ES31636-2 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial . 

ES31637-1 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ********* 

já 

PFL 

PFL 

PFL 
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foi 

A permanênc i a da expressão "desv i ncu lada da remuneração" 
é fundamental no sentido de que ela não permite embutir na 
remuneração a participação nos lucros . Nem tampouco deve ser 
eliminada a expressão "negoci ação coleti va", por ser ela um 
instrumento moderno e eficiente nas relações de trabalho. 

ES31638-9 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

ES31639-7 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

O proposto na Emenda inibe a iniciativa parlamentar,não 
se aconselhando, por isso, o seu aproveitamento. 

Pela rejeição . 

ES31640-1 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
********* PARECER ********* 

Entendemos que os recursos públicos destinados às opera
ções de fomento devem ser transferidos do Banco Central para 
o Tesouro Nacional, cabendo a este órgão estabelecer a forma 
de sua aplicação. 

Pela rejeição. 

ES31641-9 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva permitir o depósito das disponibilida
des de caixa da União em inst it uições financeiras oficiais, 
retirando a exclusividade atribuída ao Banco Central no pará
graf o 3o. do artigo 218 do Projeto de Constituição da Comis
são de Sistematização. 

A proposta, não obstante os elevados propósitos que a 
inspiram, contraria os princípios que orientaram a redação do 
Projeto em estudo , em especial no que se refere às normas 
destinadas a permitir o efetivo controle do deficit público. 

Pela rejeição . 

ES31642- 7 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
********* PARECER ********* 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a alteração 
proposta contribui pa r a o aperfeiçoamento do Projeto, tornan
do-o mais complexo , preciso e consistente.idem com a maioria 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 

ES31643-5 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
********* PARECER ********* 

Procedente em parte. 
As razões que informam a justificação são plausíveis . 
O relator levará em conta a conveniência da expressão 

"mediante convênio" para incorporá-la ou não ao substitutivo. 
Pela aprovação parcial. 
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Consideradas as disposições concernentes à matéria conti
das no Substitutivo, concluímos pela rejeição da Emenda . 

ES31645-1 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a modificação dos parágrafos 2o . e 3o . e 
a inclusão dos parágrafos 4o., So . 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. 

ES31646-0 VIRGÍLIO TÁVORA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitut ivo. 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. 

ES31647-8 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a inclusão dos parágrafos 4o., So ., e 
6o. ao artigo 236. 

A proposta contida no parágrafo 4o. corresponde à inte
gra da introdução do parágrafo 3o. do Substitutivo . 

As demais proposições excedem o texto constitucional ,de
vendo serem regulamentadas por legislação complementar ou or 
dinária. 

Pela rejeição . 

ES31648-6 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
********* 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 , med i ante 
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 . 

ES31649-4 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
********* PARECER ******* ** 

A emenda foi acolhida integraalmente, nos termos do 
Substitutivo do Relator. 

ES316S0-8 THEODORO MENDES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda "sub examine" propõe a implementação, no Bra
sil, do sistema presidencialista de governo. 

A sistemática de funcionamento do governo, criada pela 
Emenda, altera, profundamente , o modêlo presidencia li sta, a
tualmente aplicado no Estado brasileiro , criando novas compe
tências para o Presidente da República e Congresso Nacional , 
e reduzindo as funções do Senado Federa l . 

Dentre as novas competências do Presidente da República 
encontram-se a de expedir regu l amentos autônomos e a de vetar 
moção de censura, votada pelo Congresso Nacional . 

Dentre as novas competências do Congresso Nacional en
contram-se a de examinar a legalidade dos regulamentos e atos 
expedidos pelo Executivo, a de aprovar moção de censur a con
tra Ministro de Estado e a de ratific~-la, na hipótese deve
to do Presidente da República. 

No que diz respeito ao processo legislativo, a Emenda 
recupera distinção, já existente em Cartas brasileiras ante
riores, entre o processo de revisão e o de emenda à Consti
tuição. 

Constata-se que no pertinente à competência leg iferante 
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ES31650-8 THEODORO MENDES PMDB 

do Presidente da República a Emenda foi pródiga , prevendo que 
o Chefe do Poder Executivo poderá expedir regulamentos autô -
nomos , decretos leis , elaborar leis delegadas, iniciar o pro
cesso de revisão constitucional e o de emenda à Constituição , 
além de ter a competência privativa para propor projetos de 
lei sobre variadas matérias. Ao Presidente é facultado , ain -
da , solicitar ao Congresso Nacional, a redução dos prazos de 
apreciação dos projet os de lei de sua iniciativa. 

No tocante ao decreto-lei , especificamente , a Emenda 
prevê que a sua rejeição não implicará a nu l idade dos atos e 
das relações jurídicas que se "formaram durante a sua vigê n
cia , "restabelecendo-se, i ntegralmente , a eficácia dos atos 
leg i slativos , cuja apl i cabil idade ficará suspensa em virtude 
de sua edição " . 

Nenhuma inovação apresenta a Emenda no que diz respeito 
às funções administrativas e de Chefe de Estado, exercidas 
pelo Presidente da Repúb l ica , sendo mantida , portanto, a si
tuação prevista na atual Constituição. 

Porém , com relação aos Ministros de Estado , o texto nor
mativo, ora sob exame, reafirma a possibilidade de os titula
res das pastas civis , à exceção do Ministro-Chefe do Gab i nete 
Civ i l serem exonerados por força de moção de censu r a aprovada 
pelo Congresso Nacional. 

Embora de conotação conciliadora a Emenda, ao adotar o 
sistema presidencialista de governo , não encontra eco na Co
missão de Sistematização, em face do que, deve ser rejeitada. 

ES31651-6 ALUÍZIO CAMPOS PMDB 
** ***** ** PARECER ****** *** 

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

ES31652-4 ALUÍZIO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Busca a Emenda fazer inserir no texto do Projet o a figura 
do Tribunal Constitucional, já refutada desde a manifestação 
da Comissão Temática. 

Como a corrente que encampa tal idéia não detém maioria na 
Comissão de Sistematização, manifestamo-nos pela rejeição . 

ES31653-2 ALUÍZIO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria é de natureza regulamentar e , como tal , poderá 
ser disciplinada em lei ordinária. 

ES31654-1 JOVANNI MASINI PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Pela prejudicialidade , tendo em vista aprovação da emenda 
es34650- 4 que propôs para a faixa interna de fronteira a di
mensão de cento e cinquenta quilômetros de largura . 

ES31655-9 JOVANNI MASINI PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

Pela rejeição . A emenda proposta não aperfeiçoa o texto 
vigente. 

ES31656-7 JOVANNI MASINI 
********* PARECER ********* 

Substitui o parágrafo 3o. 
Transitórias do Substitutivo do 
a nosso ver excessivo , os casos 
da enfiteuse . 

ES31657-5 JOVANNI MASINI 
****** *** PARECER ******* ** 

PMDB 

do art . 59 das Disposições 
Relator para ampliar, de modo 
excepcionais de permanência 

PMDB 

O autor propõe que não sejam conside r adas bens da União 
ou dos Estados , os imóveis que, apesar de situados na "Faixa 
de Fronteira" , definida no parágrafo 3o . do art. 30 , do Subs
titutivo, independentemente da origem do título consitutivo 
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PMDB 

de propriedade, estejam registrados como de domínio privado , 
no Registro Imobiliário , até a data da promulgação da Consti
tuição. 

A proposição não merece acolhimento, pois confere trata
mento distinto e acober t a casos de posse ou domínio ilegiti
mamente conferidos. 

Pela rejeição. 

ES31658-3 JOVANNI MASINI 
********* PARECER ********* 

A questão de que cogita a Emenda é de natureza 
constitucional e, portanto, pode ser solucionada na 
Poder Judiciário ou administrativamente. 

Pela rejeição. 

ES31659-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ 
********* PARECER ********* 

PMDB 

i nfra
área do 

PMDB 

Cuida-se de alterar o parágrafo 30 do artigo 6o . . A al
teração proposta consulta os interesses da sociedade. 

ES31660-5 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe alteração na redação do parágrafo 27 do artigo 
6o., para elencar fatos típicos sujeitos a apenação com pri
são perpétua ou pena de morte. Tais penas, em primeiro lugar, 
chocam-se com a tradição constitucional e legal brasileira. 
Em segundo lugar, tem demonstrado a experiência de vários pa
íses que não há relação direta entre a aplicação de penas má
ximas e a redução da v io lência e criminalidade. 

Pela rejeição. 

ES31661-3 JOSÉ CARLOS MARTINEZ . 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. 

ES31662-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte tem relação com uma outra 
de sua autoria provando a reeleição para os cargos de Presi
dente da República, Governadores de Estado e do Distrito Fe
deral, além dos Prefeitos. Coerentemente ele propõe a supres
são no parágrafo 8o., do Art. 13 da expressão •outros•. Con
tendo a tese da reeleição não foi aceita pela maioria dos 
Constituintes, sendo assim a ~menda não deve prevalecer . 

ES31663-0 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor a supressão do 3o. do Art igo 293. 
Entende o relator que, no cômputo geral das negociações 

sobre o capítulo, deve optar pela redação a constar no subs
titutivo, razão porque decide pela rejeição da presente emen
da. 

ES31664-8 JOSÉ CARLOS MARTINEZ 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
s~nte emenda. 

ES31665-6 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

PÁG : 1551 
16/ 10/ 87 
15 :52:30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

Visa a pressente emenda a modificar o 5o. do Artigo 
293. 

Busca o relator obter de todas as negociações uma forma 
de texto constitucional que reflita, no seu mérito , a média , 
ou o consenso das op i niões a ele apresentadas . No cômputo ge
ral dessas renegociações eis que surge a forma e o conteúdo a 
ser apresentado no substitutivo a ser divulgado . Essa forma, 
no entanto , obriga o Relator a propor a rejeição da presente 
emenda . 

ES31666-4 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Optou , também, por disciplinar, nas Dispos i ções Transitó
rias- Art. 67 do Substitutivo- os aspectos de prazos , ob
jetos de polêmica . 

Com tal medida, ficam atendidas , ao mesmo tempo , as emen
das supressivas e aquelas de caráter modificativo - ainda que 
parcialmente. 

ES31667-2 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
**** ***** PARECER ***** *** * 

Propõe a supressão da palavra "oligopólio" do 4o. do 
Artigo 291. 

Por entender que as excessões não devem nortear as rela
ções sociais, propõe o Relator a rejeição da presente emen
da . 

ES31668-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
** ** ** *** PARECER **** *** ** 

A propos i ção em nada melhora os dispositivos emendados, 
de vez que são t odos eles repetidos. É dado , porém, nova re
dação ao caput, que , por sua vez, ao intentar estabelecer 
preferência da empresa privada não consegue inovar, pois , os 
dispositivos emendados não impedem tal preferência. 

Pela rejeição. 

ES31669-9 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A nova redação ao 4o. do art. 210 do Substitutivo ao 
Projeto de Constituição , nos termos da emenda, não se ajusta 
ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização . 

Deve ser rejeitada. 

ES31670-2 JOSÉ CARLOS MARTINEZ 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 inst i tuir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o limite de 5% do ·valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios. Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 1o. do art . 209 do Pro
jeto de Constituição. 

Em seu conjunto , as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proibe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de 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 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 or i undo 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 
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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 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 
471. da arrecadação do imposto de renda e o Estado do Rio de 
Janeiro por 221., 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 adi~ional 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 541. do Imposto de Renda e 441. do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados e que o adicional estadual ao 
Imposto de Renda representará diminuição maior dos recursos 
que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos, enquan-
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to que os menos desenvolvidos não contariam com matér i a tri
butável expressiva, vislumbrando-se, aí, a possibilidade de 
"guerra fiscal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os 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 rece it a pela 
União , terá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente inf lacionár io, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúnc i o de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o Pa í s 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 ex iste uma participação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contr ibuint e a 
novas obrigações acessór ias, formulários e fiscal ização; 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
~ialidade de aumento de sua receita tributária, a baixo cus
to, já que se apoiará nos lançamentos e na cobrança feit os 
pelo Governo Federal. 

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

ES31671-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame, ao lado de outras, deseja excluir a 
energia elétrica da imunidade do ICMS cogitada também para o 
petróleo e os combustíve i s líquidos e gasosos dele derivados 
(alínea b do item II do 8. do art . 209). Justifica que o 
preceito prejudica sensivelmente os interesses dos Estados do 
Paraná e de Minas Gerais ; que não veda a tributação do álcool 
combustível porque traria prejuízos aos Estados Nordestinos; 
daí a emenda para permitir a tributação da operação interes
tadual com energia elétrica. 

70 outros Constituintes, em outras emendas, reivindicam a 
supressão de toda a alínia, impedindo a não-incidênci a que 
prejudicaria os Estados produtores de petróleo e energ ia elé
trica . 

Nova versão do Projeto reitera a imunidade do texto ante
rior. 

ES31672-9 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Por outro lado, a fiscalização das transferências e doa
ções de bens móveis seria de custo imensamente superior ao 
benefíc io , e impossível na maioria dos presentes . 
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Entendemos que o texto constituci onal deverá conter as 
indicações básicas sobre as fontes de financ iamento do novo 
Sistema de Seguridade Social, de modo a prover a necessária 
sustentação á mais ampla dimensão da sistema em termos de 
cobertura de benefício e serviços . Assim sendo, sem preJUlZO 
da competência do legislador ordinário para definir outras 
fontes, em conformidade com o princípio de "diversif i cação 
das fontes de financimento" , optamos por manter as indicações 
de fontes que constavam ·do substitutivo anterior. 

Pela rejeição . 

ES31674-5 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda tem por escopo a extinção, a partir de 
1o . de janeiro de 1989, inclusive , da contribuição para o 
Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL). 

Assim , haveria desequilíbrio no sistema tributár io a
dotado pelos Const i tuintes, havendo diminuição de receitas, 
comprometendo os respectivos encargos. 

Pela rejeição. 

ES31675-3 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda visa dar nova redação ao art. 281 , permi tindo 
que os recursos sejam repassados às escolas técnicas, confes
sionais, filantrópicas e comunitárias. 

Visto que tal solicitação já está contemplada no referido . 
artigo , opinamos pela prejudicialidade das emendas abaixo re
lacionadas. 

ES31676-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida, nos termos do Substitutivo do Re l ator. 

ES31677-0 JOSÉ CARLOS MARTINEZ 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 brasile i ra 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil. 

Por outro lado , a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples correria o risco de attngir atividades 
que não apresentam os ·conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca. Assim , entendemos que a nova Const i tuição não deva proi
bi-la, mas também não pode se omit i r e ne la 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. 

ES31678-8 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a presente Emenda a supressão do art.196 do Subs
titutivo, que trata da competência atr i buída aos Municí -
pios para instituir, como tributo, contribuição de custeio 
de obras ou serviços resu ltantes do uso do solo urbano. 

Trata-se de contribuição desti nada a ressarcir os Mu
nicípios por obras e serviços realizados em decorrência de 
atos de terceiros que necessariamente implicam aumento de 
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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. 

ES31679-6 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda sejam exluídas do art. 201 a palavra 
"exclusivamente" e a frase" ... como instrumento de sua atua-
ção nas respectivas áreas ... " 

O vocábulo e a frase acima referidas complementam adequa
damente o sentido do art . 201, limitando o seu alcance às á
reas de atuação de União especificadas no Capítulo II do Tí
tulo IV e, consequentemente, preservando as áreas de atuação 
das demais esferas de Governo . 

Declara-se na justificação da Emenda que o art . 201, como 
está redigido, inviabiliza os serviços previdenciários dos 
Estados e Municípios . Com a inclusão do parágrafo único ao 
art. 201 do Substitut i vo, fica explicitado que essas entida
des políticas poderão prestar serviços previdenciários a seus 
servidores. 

Pela aprovação parcial. 

ES31680-0 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Além desta Emenda, existem outras com o objetivo de su
primir o artigo 199, que autoriza a criação de novos impostos 
por parte da União e dos Estados. 

Entendem seus Autores não haver justificação para um po
der tributário ilimitado, pois é prejudicial à sociedade, ge
ra intranquilidade e insegu~ança às atividades produtivas, 
desestimula novos investimentos e contraria o artigo 195 do 
próprio Substitutivo . Alega-se também que tanto a produção 
como as vendas já sofrem várias incidências, não havendo, 
pois, "campo aberto a novas tributações". Finalmente susten-
ta-se que o discricionarismo governamental, em matéria de 
criação de impostos, combinado com a existência crônica de 
déficit público, conduzirá fatalmente ao surgimento de muitos 
impostos, "sujeitando o cidadão a um sem número de injusti
ças". 

Ora, a competência residual já existe na Constituição em 
vigor e não se observou nenhuma das distorções apontadas. 
Bem ao contrário, os impostos discriminados na Carta Magna 
permanecem como os grande componentes do Sistema Tributário. 
Um imposto não nasce do nada: pressupõe o aparecimento do 
respectivo fato gerador e a existência de base de cálculo 
próprio, ambos calcados na realidade econômica. Ademais, o 
substitutivo criou restrição fortíssima a arbitrariedade, ao 
proibir que os novos impostos repousem sobre os mesmos fatos 
geradores dos impostos expressamente discriminados em seu 
texto, e ao exigir quorum qualificado para a instituição de 
impostos novos . 

Cabe, ainda, assinalar que os impostos a serem criados 
terão as mesmas limitações constitucionais dos impostos dis
criminados nos artigos 207, 209 e 210, todos sujeitos aos 
princípios delineados no texto do Substitutivo. Não há, por
tanto, incongruência com o artigo 195 nem, também, quebra das 
garantias dadas aos contribuintes. 

Além disso, a competência residual constitui complemen
tação indispensável a um bom Sistema de Impostos, tendo em 
vista o dinamismo da economia e a necessidade de preencher 
lacunas inevitáveis. Um. bom exemplo estaria no crescimento do 
patrimônio das pessoas físicas, sem rendimentos que o justi-
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fiquem ou com rendimentos não tributáve i s: o Poder Público, 
neste caso , poderia ins t ituir o Imposto sobre o Patr i mônio 
Líquido, restabelecendo a justiça fisca l . 

Somos, assim , pela rejeição da Emenda. 

ES31681-8 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame, ao lado de outros, pretende alterar a 
redação do item I do 8o. do Art . 209 , no sentido de excluir 
da incidência do ICMS, nas importações do exter ior, os bens 
destinados ao ativo fixo , assim como os serviços prestados no 
exterior e destinados a estabelecimento no país. 

Nova versão do Projeto , embora mod i f i que a redação do dis
positivo , não contemp l a a pretensão da emenda. 

Pela rejeição. 

ES31682-6 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda yisa a a l terar a redação do 1o. do ar t . 207 
do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) permi
tindo à União alterar as alíquotas dos impostos enumerados 
nos ítens I e II, excluindo os dos ítens IV e v . 

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

Pela rejeição. 

ES31683-4 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda inclusa , ao lado de outras, suprime a pa r te fi
nal do 4o. do art . 209 do Projeto, referente ao ICMS: "A 
isenção ou não-incidência, salvo dete r minação em cont rário da 
legislação, não implicará crédito de i mposto para compensação 
daquele devido nas operações ou prestações seguintes ". 

No~a versão do Projeto, mantém a recusa do crédi t o mas 
reconhece anulação do crédito relat i vo a operações anterio
res, atendendo em ~arte a Emenda. 

Aprovada parc i almente. 

ES31684-2 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda acrescentar parágrafo un1co ao Art. 201, 
pelo qual se estabelecem limitações à instituição das contr i 
buições sociais. 

Tais contribuições se revestem de características espe
ciais, destinando-se a a t ender a necess i dades sociais as mais 
dive rsas, o que justif i ca o tratamen t o próprio que lhes tem 
sido dado pelo nosso d i reito const i tucional, acentuando o seu 
caráter parafiscal . 

Assim, entendemos que a criação das contribuições sociais 
deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III do Art. 
202 , aplicando-se, todavia, critérios análogos aos estabele
cidos no Art. 199 para a instituição de outras fontes desti
nadas a garantir a manut enção ou expansão da seguridade so
c i a l, conforme prevê o 2. do Art. 259. 

Em face do exposto, somos pela aprovação parcial da Emen-
da . 

Pela aprovação parcial. 

ES31685-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 51 do art . 6o ., para torná-lo ma i s 
explícito. 

A proposta é incompatível com o esp í rito do Subst itutivo e 
já se contém na redação que este adot a com vantagem. 

Pela rejeição. 

ES31686-9 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de traba l ho de seis horas nos ca
sos de trabalho ininterrupto, decorre , naturalmente, da de-
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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 re j eição . 

ES31687-7 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de matér i a específica de lei ordinária . Não de
ve, portanto, ser regulada em norma constitucional. 

Pela rejeição . 

ES3 1688- 5 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame, ao lado de outras, pretende excluir da 
imunidade prometida aos produtos industrializados destinados 
ao exter ior , no tocante ao ICMS, os produtos semi-elaborados 
definíveis em lei complementar (Art. 209, 8o. , II-a); e a
ditar na regulação por l ei comp lementar o estorno de crédito, 
ao lado de sua manutenção relativamente a exportações (Art . 
209, 9o. , VI). 

Nova versão do Projeto retira os produtos semi -elaborados 
da imunidade . 

O estorno de crédito de imposto é matéria infraconsti
tucional . 

Aprovada em parte. 

ES31689- 3 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
*** ****** PARECER ***** **** 

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

Trata-se de preceptivo de altíssima relevânc i a, e que 
deve ser mantido , até porque o artigo 206 consagra o princí
pio da aval i ação de disposição legal que conceda insenção ou 
outro benef í cio f iscal, ressalvados os concedidos por prazo 
certo e sob condição . 

Pela rejeição . 

ES31690-7 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
**** **** * PARECER *** **** ** 

A emenda inclusa , ao lado de outras, quer supr1m1r o 6 . 
do art . 209 do Projeto de Consti t uição , o qual faculta ao Se
nado estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas. 
Just i fica que já existem duas regras aplicáveis às alíquotas 
mín i mas ou benefícios : 7. do mesmo art. 209 e item VII do 

9. do mesmo dispositivo . 
Realmente é supérflua a disposição inquinada. 
Além disso , repetindo trad i ciona l regra constituc i onal , 

também o art . 205 veda aos Estados , ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer di ferença tributária entre bens e ser
viços em razão da procedência ou destino. Por conseguinte, 
hão de ser iguais as alíquotas internas e interestadua i s do 
ICMS . 

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

ES31691-5 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A supressão de imunidades tributárias tradicionais em 
nosso direto, como a relativa aos l i vros , jorna i s e 
periódicos , e ao papel destinado à sua impressão , contraria 
tendência crescente, entre os Constituintes, que vem se 
manisfes t ando desde o início dos trabalhos das Subcomissões 
e das Comissões temáticas. 

Pela rejeição . 
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A emenda inclusa pretende permitir a cobrança do ICMS , 
nas importações do exterior , no momento do desembaraço adua 
neiro , ao i nvés de por ocasião da entrada da mercadoria no 
estabelecimento do contr i buinte. Justif i ca que a modificação 
proposta permitirá manter-se essa prática (art . 209, 8o ., 
I). 

Nova versão do Projeto acolhe a pretensão , ao suprimir a 
referência da entrada "em estabelecimento de con t ribuinte". 

Pela aprovação. 

ES31693- 1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer reformular o 7 . do ar t . 209 do 
Projeto . para tanto , suprime a possibilidade de os Es t ados 

deliberarem em contrário no tocante à proibição de as al í quo
t as do ICMS , nas operações intra-estaduais , serem inferiores 
às das operações i nterestadua i s; no que concerne ás oper ações 
i nteres t aduais , manda aplicar a correspondente a l íquota quan
do o destinatário for contribuinte e a alíquota i nterna quan
do não o for ; e assegura ao Estado da localização do destina
tário a diferença entre a alíquota interna e a interestadual , 
quando o destinatário for contribuinte. 

Os de t alhes em f oco mostram que seria pref er í vel tratar 
do assunto no Código Tr i butário Nac iona l. 

O Projeto, em nova versão, reitera a letra anterior. 

ES31694-0 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende , a Emenda, acrescentar 4o. ao art . 207 do 
SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição ) dispondo 
diferentemente sobre imposto sobre operações de crédi t o . 

A proposta da Emenda não se coaduna com o sis t ema t ribu
tário nacional atualmente adotado pelos Constitutintes . 

Pela re j eição . 

ES31695-8 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER **** ***** 

As 7 emendas inclusas querem alterar a redação do 3o. 
do art. 209 , referente à incidência do Imposto sobre Trans 
missão "Causa Mortis" e Doação, previsto para os Estados e o 
Distrito Federal . Justificam que a redação que propõem dará 
maior clareza ao texto e suprirá omissão de que se ressente o 
Projeto , da hipótese de o doador ser domici l iado no exterior. 

A falha demonstra que talvez fosse mais adequado transfe
rir à le i complementar , ou ao Código Tribut ário Nacional, a 
definição do Estado a que competi rá o imposto nas diversas 
situações possíveis. 

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

Pela aprovação. 

ES31696- 6 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre 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 sup l antar as despesas de cap i tal acresc i 
do dos encargos da d ívida pública ; e que a redação em refe
rência é salutar instrumento para o saneamento das finanças 
pública, somos pela rejeição da emenda. 

ES31697-4 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
***** ** ** PARECER **** ***** 

A emenda i nc l usa , ao lado de outras , propõe a supressão 
do i tem I do 9o . do art. 209, que atr ibu i à lei 
complementa r , quanto ao ICM, "indicar outras categorias de 
contribuintes além daqueles nele menc ionadas". 

Justificam as emendas que o Substitu t ivo suprimiu a 
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indicação dos contribuintes do ICM no art . 209-III; que, 
pois , não cabe mais a ressalva par a outras cat egori as ; que o 
dispos i tivo é redundante . 

A cr í tica procede. Na nova versão do Proj e t o , todavia, a 
Comissão de Sistemat ização está ajustando o texto para 
"definir seus contribuint es" , alcançando , pois , quaisquer 
espéc i es na lei complement ar referente ao ICM. 

ES31698- 2 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda a supressão do parágrafo 10. do art i go. 
212 , que estabelece pa r a a prestação de serviços a consumidor 
final 50% do ICMS ao município produtor . 

Entendemos ser proceden t e a supressão ante as razões 
constantes da justificação . 

Pela aprovação nos termos do Subst i tut ivo. 

ES31699-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída atra
vés do Decreto-lei no . 288, de 28 de feve r eiro de 1967, acon
se l ha a sua manutenção . 

Pela rejeição. 

ES31700-8 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte suprime o art . 223. 
O exame da justificação da emenda levou-nos à conclusão 

que o texto do art. deva ser substituído por out ro que o a
jus t e mais adequadamente. 

Pela prejudicialidade. 

ES31701-6 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ** ******* 

Encontram-se, no art . 83, delineadas as competências pr i 
vativas do Senado da República . A presente Emenda introduz 
nele alteração que vai de encontro à opinião da maioria dos 
componentes da Comissão de Sistematização . Por isso, somos 
pela reje i ção da Emenda. 

ES31702-4 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER **** ~** ** 

A apreciação da emenda do nobre Constituinte , que altEra 
o i tem I, do 6o. do art. 220 , levou-nos à conclusão de que 
ela pode ser aceita pa r c i a l mente , porquanto trata de aspectos 
que contribuem efetivamente para o aprimoramen t o do substitu
t i vo, tornando-o mais ajustado. 

Assim, somos pela aprovação parc i al confor me redação do 
substitut ivo. 

ES31703-2 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

Temos a conv i cção 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 Substitut i vo . 

ES31704-1 JOSÉ CARLOS MARTINEZ 
********* PARECER ******* ** 

A redação proposta pela emenda ao parágrafo 28 
6o. inclui hipótese com tratamen t o já consagrado na 
ção ordinária e que por esta pode ser aperfeiçoado . 

Pela rejeição. 

ES31705-9 JOSÉ CARLOS MARTINEZ 
*** ** **** PARECER ********* 

PMDB 

do artigo 
legisla-

PMDB 

Esta, mais duas outras Emendas, sugerem nova redação 
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para o 2o. do artigo 199, de modo a garantir que a receita 
oriunda do imposto federal (que substituir o estadual 
i dêntico) seja sempre igual ou maior que a arrecadada na 
vigência do imposto substitu\do . Com tal ex1gencia, os 
Estados receberiam pelo menos metade da receita que o imposto 
subst i tuldo 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 al\quota 
ba i x\ssima, até mesmo al\quota 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 Estados, dando-lhes partilha no imposto que a 
União vier a decretar - o que de certo modo corresponde ao 
objetivo da Emenda. 

Pela aprovação parcial. 

ES31706-7 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
******* ** PARECER ** ** ***** 

Os termos sob os quais a lei complementar dará ~ratamen
to defirenciado, não apenas sobre a cobrança de impostos fe
derais e estaduais, às mi croempresas e às de pequeno porte, é 
de toda conveniência que estejam expressas no texto constitu
ciona 1. 

Pela rejeição. 

ES31707-5 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame, ao lado de outras, pretende excluir da 
imunidade prometida aos produtos industrializados destinados 
ao exterior, no tocante ao ICMS, os produtos semi-elaborados 
defin\veis em lei complementar (Art . 209, 8o., II-a); e a
ditar na regulação por lei complementar o estorno de crédito, 
ao lado de sua manutenção relativamente a exportações (Art. 
209 , 9o. , VI ) . 

Nova versão do Projeto retira os produtos semi-elaborados 
da imunidade . 

O estorno de crédito de imposto é matéria infraconsti
tuciona 1. 

Aprovada em parte. 

ES31708-3 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB 
**** *** ** PARECER ** *** **** 

A emenda sob exame, ao lado de outras, somando 70 Consti 
tuintes, pretendem suprimir a al\nea "b" do item II do 8. 
do artigo 209 do Projeto de Constituição, o qual confere imu
nidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços às "operações que destinem a outros Estados pe
tróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos dele deri
vados e energia elétrica" . 

Justificam os autores das emendas que referida não-inci
dência afronta os interesses das Unidades Federadas que ex
portam petróleo, combustlveis 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, principio 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 energ i a 
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-
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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 ás custas do desconforto da popula
ção, inutilização de enormes áreas de terras, férteis na 
maior i a; que a não-incidência constitui casuísmo injustificá
vel que beneficiará notadamente o Estado de São Paulo, que se 
locupletará á custa de outros estados e que tributará a ener
gia que não produziu; que os consumidores irão arcar com o 
ônus, inclusive os dos Estados produtores de energia, ao con
sumirem os produtos industrializados de São Paulo; que se 
trata de discriminação contra os Estados produtores dos bens 
especificados ; que o carvão e o álcool combustíveis serão 
normalment'e tributados nas operações i nterestaduais; que tam
bém serão prejudicados os Municípios dos Estados petrolíferos 
e detentores de potenciais de energia elétrica, pois deixarão 
de receber 25% do ICMS; que pela Lei Constitucional n . 4 , de 
1940, competia aos Estados a tributação das mercadorias que 
se quer isentar; que com a cogitada extinção dos impostos 
únicos, a razão histórica milita em favor do restabelecimento 
da competência estadual; que a técnica de tributação sobre o 
valor acrescido evitará 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 dispotivo colide frontalmente com a técnica adotada na re
modelação do ICM; que privilegiando os entes federados mais 
fortes e desenvolvidos, afronta o comando do art . 4., II, que 
estabelece como tarefa fundamental da República reduzir as 
desigualdades regionais; que o Estado produtor de energia, ao 
importar produtos industrializados, importará também o impos
to que não lhe está sendo permitido cobrar; que não se conse
gue entender o critério utilizado para estabelecer discrimi
nação parâ os demais energéticos como o carvão e o álcool ;que 
não se pode levar a sério o argument9 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 ás custas da desagregação dos lares e do desespero de a
gricultores agora sem terra; que Estados com potencial a ser 
explorado na área de energia elétrica passarão a direciona r 
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 princ í pio 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 
const it ucional vigente já é irrisória a parcela do Imposto 
único sobre Energia Elétrica e do Imposto único sopre combus
tíveis e Lubrificantes d i stribuída 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 á natureza; que o Projeto privilegia os Estados de des-
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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 j usto 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 á pretensão desta 
emenda. 

ES31709-1 RITA FURTADO PFL 
******** * PARECER *** ***** * 

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

Pela rejeição. 

ES31710-5 RITA FURTADO PFL 
** ** ***** PARECER ** ******* 

A acumulação de aposentadorias no âmbito da Previdência 
Social ser i a extremamente danosa para os cofres do órgão. 

Pela rejeição . 

ES31711-3 RITA FURTADO PFL 
********* PARECER *** **** ** 

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

ES31712-1 RITA FURTADO PFL 
*** ***** * PARECER **** ** ** * 

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

Pela rejeição. 

ES31713-0 RI TA FURTADO PFL 
**** ** *** PARECER **** **** * 

Trata-se de matéria polêmica, que tem provocado acirra
dos debates, desde o exame inicial da Subcomissão específica . 
A forma como está redigida no novo Substitutivo encerra, in
questíonavelmente, o consenso de opinião da maioria dos mem
bros da Comissão de Sistematização, motivo por que somos pelo 
não acolhimento da Emenda. 

ES31714-8 RITA FURTADO PFL 
******* ** 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 artigo em 
exame foram suprimidas as expressões "transferir" e "variar", 
para melhor adequação à realidade. 

Pela rejeição . 

ES31715-6 RITA FURTADO PFL 
********* PARECER *** *** *** 

Visa a presente emenda a oferecer nova redação ao art. 293 
e seus parágrafos. 
Busca o Relator obter de todas as negociações uma forma de 
texto constitucional que reflita, no seu mérito, a média, ou 
consenso das opiniões e sugestões a ele apresen t adas em forma 
de emenda . 
No cômputo geral dessas negociações eis que surge o texto a 
ser apresentado ao pl enário , texto este que, no entender des 
te Relator , acata e incorpora boa parte do mérito das propos
tas constantes desta emenda, razões porque entende havê-la a
catado parcialmente , nos termos do substitutivo a ser apre
sentado . 
Pela aprovação parcial . 
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A Emenda , proposta pelo ilustre Cons t ituinte, conflita 
com a orientação adot ada pelo Rela t o r . 

Pe l a re je ição . 

ES31717-2 RITA FURTADO PFL 
********* PARECE R ********* 

O expresso no único é um princ1p1o que une uma políti 
ca industrial à meta de maior capacitação tecnológica. O po
der de compra do Estado é, ao mesmo tempo, instrumento de po
lítica industrial e tecnológica . 

Assim sendo, o relator optou por manter a redação or i gi
nal por ser ma ~ s clara e não incorr e r em redundânc i a . 

Pela reje i ção . 

ES3 1718- 1 RITA FURTADO PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a autora que a garantia da manifestação de pensa
mento sej a t ema do "caput " do ar t . 29 1 e que as restrições 
dos atuais 2o. e 3o . sejam s i ntetizadas na redação que dá 
como parágrafo 1o . 

Conquanto não adote a redação preconi zada, entende o Re
lator haver acatado no mérito a presente proposta . 

ES31719-9 RITA FURTADO PFL 
********* PARECER ********* 

A redação adotada para este d i spositivo fica mais abran 
gente utilizando- se o princípio da promoção e do incentivo. 

Deve ser ampla, atingindo todas as fases do processo. Em 
nada adianta desej armos o desenvolvimento científico se não 
promovermos e incentivarmos, também, a pesquisa básica. 

Pela rejeição. 

ES31720- 2 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
** ******* PARECER ********* 

As 3 emendas apensas querem introduzir dispositivo que 
inclua na base de cálculo do ICMS o acréscimo financeiro 
decorrente de financiamento ao comprador. 

Justificam que na venda f i nanciada pelo próprio vendedor 
a tributação estadual recai também sobre os encargos 
financeiros , enquanto que no caso de venda financ iada por 
terceiro a tributação estadual é excluída ; que a emenda 
objetiva estabelecer tratamento igual a que estava prevista 
no Projeto anterior que essa s i tuação favorece as grandes 
lojas que constituem financeiras próprias. 

A matéria é discip li nável pelo Código Tributário 
Nacional ou até pelas leis de cada Estado, no exer cíc io de 
sua autonomia f ederativa . 

Pela rejeição. 

ES31721-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
****** *** PARECER **** *** ** 

A presente Emenda pretende a vinculação do Sistema de 
Aviação Civ il à adminis tração civ i l , de forma progress iva , 
mantendo-se a util i zação compart i lhada da in f raestrutura ae
roportuária . 

A proposição não contém matéria pertinent e ao texto 
constitucional , razão pela qual deve ela , se for o caso, s e r 
veiculada pela legislação ordinária . 

Pela re j ei ção . 

ES31722-9 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

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

Jus t ific~m as emendas que o Substit utivo supr 1m1u a 
ind icação dos contribuintes do ICM no art . 209-III; que , 
pois , não cabe mais a r essalva para out ras categorias ; que o 
dispositivo é redundante . 
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A cr í t i ca procede. Na nova versão do Projeto , todavia, a 
Comissão de Sistemati zação está ajustando o texto para 
"defi nir seus contribuintes ", a l cançando , po i s, quaisquer 
espécies na l ei complementar referente ao I CM . 

ES31723-7 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

Estamos de acordo com a Emenda, que estende os benefí cios 
da Previdência Social ao produtor rural, ao pescador artesa
nal , ao parceiro , ao meeiro e ao arrendatário . 

São aut ônomos, porém vivem de seu trabalho; pe lo que não 
podem sofrer discriminação apenas porque ge ralmente não têm 
empregados . 

Somos pela aprovação . 

ES31724-5 ANTONIO CARLOS KONDER R~ IS PDS 
*** ****** PARECER ********* 

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

ES31725-3 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
** ******* PARECER ********* 

Pretende, a Emenda, acrescentar ao art.207 do SUBSTITU
TIVO do Relator (Projeto de Constituição) dispondo que o im
posto sobre operações de crédito etc "não incidirá sobre ope
rações de crédito, quando relativas à circulação de mercado
rias, realizada para consumidor final , refer ente ao disposto 
no item I do 9o. do artigo 208". 

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

ES31726-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 42 do art. 6o . , com o objetivo de 
subst i tuir a expressão final "que não cont r ariem a ordem pú
blica e os bons costumes" . 

A proposta merece acolhida, eis que oferece argumentos. 
ponderáveis que aprimoram o texto. 

Pela aprovação . 

ES31727-0 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS 
** ******* PARECER **** ** ** * 

Propõe o Constitu i nte Antônio Carlos Konder Reis que o 
Sistema Parlamentar i sta de Governo vigore, da promulgação da 
Constituição , até 15 de março de 1991 , de acordo com le i com
plementar. 

Pela rejeição, por não corresponder ao pensamento predo
minante na Comissão de Sis t ematização. 

ES31728-8 MAURO CAMPOS PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31729-6 EDMILSON VALENTIM PC DO B 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda proposta , em que pese conter objeções f undadas 
em motivos dos mais louváveis, não se enquadra i nteiramente 
na perspect i va jurídico-insti t ucional cont i da no Projeto 
Substitut i vo. Por essa razão, trata-se de propos t a objetada 
pela prejudicia l idade . 

Pe l a prejud icial i dade . . 

ES31730-0 ALCENI GUERRA PFL 
******* ** PARECER **** ***** 

A intermediação e a locação de mão- de- obra permanente 
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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 prát i
ca. Assim, entendemos que a nova Constituição não deva proi
bí-la, mas também não pode se omit i r e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes 
ses dos trabalhadores. 

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

ES31731-8 ALCENI GUERRA PFL 
***** ** ** PARECER **** ***** 

Altera a redação do 3o. do Art. 262, incluir a ex-
pressão "ouvida a comissão respectiva do Senado da República" 

A justificação baseia-se na necessidade de haver a mani
festação de mais uma fonte para a desapropriação de serviços 
de saúde . 

O relator houve por bem suprimir o 3o . do . Art . 262, 
prejudicando em parte a análise da emenda. 

Pela prejudicialidade. 

ES31732 - 6 ARNALDO MORAES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação. 

ES31733-4 ARNALDO MORAES PMDB 
******** * PARECER *** **** ** 

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

Pela rejeição. 

ES31734-2 ARNALDO MORAES PMDB 
*** ** **** PARECER ** ***** ** 

A Emenda aditiva proposta pelo ilustre constituinte apri
mora o Substitutivo, posto que a Lei do S. F. N. dos requisitos 
de diretores de instituições oficiais de crédito. 

Pela aprovação. 

ES31735-1 ARNALDO MORAES PMDB 
******* ** PARECER ***** *** * 

Assim como o interesse coletivo relevante , os imperativos 
da segu rança nacional caracter i zam as condições de interven
ção do estado no domínio econômico, cabendo ao Congresso, 
através de lei, defini~ uma e outra condição que justifique a 
intervenção. 

Pela rejeição. 

ES31736-9 ARNALDO MORAES 
********* PARECER ********* 

Pelo não acolhimento, por se tratar de matéria 
constitucional . 

PMDB 

infra-
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PMDB 

Antecede-se, com a Emenda , supr1m1r o Art . 55 e seu pará
grafo das Disposições Transitórias. 

A proposição corresponde à decisão adotada pelo Relator . 
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES31738-5 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer modificar a redação do item I do 
8o . do art. 209 do Projeto , no sentido de substitui r a entra
da de mercadoria do estabelecimento de contribuinte por sua 
entrada no território nacional, para a incidência do ICMS nas 

importações do exterior , bem como para aditar a incidência 
"sobre as operações de saída de mercadorias de cada unidade 
produtora, industrial ou comerc i al, para qualquer ou t ra , ain
da que pertencentes a uma pessoa física ou jurídica e si t ua
das em um mesmo imóvel". 

Nova versão do Projeto suprime a explicitação da entrada 
"no estabelecimento de contribuinte" , acolhendo, nessa parte, 
a preocupação de numerosas emendas . 

No que concerne à tributação das saídas de mercadorias em 
geral , todavia, manteve a orientação anterior, portan to re
jeitando a pretensão . 

Pela aprovação parcial . 

ES31739-3 JORGE ARBAGE PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda proposta estimula a eficácia do transporte a
quaviário nacional, bem como aprimora o texto constitucional. 

Pela sua aprovação parcial. 

ES31740-7 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES31741-5 MAURÍCIO CORRtA PDT 
********* PARECER ********* 

ES31742-3 

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

NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer introduzir na competência dos 
Estados o Imposto sobre Propriedade Mobiliária, para alcançar 
títulos , ações etc., no lugar do Imposto sobre Propriedade 
Territorial Rural, que transfere aos Municípios através de 
outra emenda. 

O ITR pertenceu aos Estados de 1934 a 196 1; passou aos 
Municípios de 1962 a 1964, pela Emenda no. 5/ 61 ; e foi absor
vido pela União a partir de 1965 (Emenda no. 10/64) . 

Na competência da União, o ITR prestou-se a reiterados 
tráficos de influência, a ponto de nos 18 anos de 1966 a 1983 
o ' INCRA ter deixado de cobrar mais de 78% do valor dos déb i 
tos lançados contra proprietários de terra . Sua omissão pri
vilegiou 19 empresas rurais, 238 latifúndios por dimensão e 
2 . 741 latifúndios por exploração (Gazeta Mercantil de 1/ 11 / 
85). O descumprimento da lei ainda prejudicou os Municípios , 
aos quais pertencia o produto da arrecadação (DCN , Seção II , 
de 6/ 6/ 85). O ITR tanto pode ser administrado pelos Estados 
quanto pelos Municípios e ser util izado para induzir ao uso 
adequado das terras. 

Quanto à tributação de propriedades mob ili árias , a com
petência está sendo preservada à União , no Imposto sobre Cré
dito, Câmbio, Seguro, Títulos ou Valores Mobiliários. 

ES31743-1 NESTOR DUARTE 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. 
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PMDB 

PMDB 

Pela aprovação. A supressão já fo i reali zada no substitu
tivo do relator . 

ES31745- 8 NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER ** ******* 

"Data Venia", a matér ia proposta não goza da exce l s i tude 
necessária para sua inc l usão na Consti t uição, melhor se aco
modando no âmbito da l egislação est adual. 

Pela rejeição. 

E$31746-6 NESTOR DUARTE PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo i lustre Constituinte , confli ta 
com a orientação adotada pelo Rela t or. 

Pela rejeição . 

E$31747-4 NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, confli ta 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES31748-2 NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31749-1 NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo i lust r e Constituint e , confli ta 
com a or i entação adotada pelo Re l ator. 

Pela rejeição. 

ES31750-4 NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conf l ita 
com a or i entação adotada pelo Relator. 

Pe l a rejeição. 

ES31751-2 NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407- 9. 

ES31752- 1 NESTOR DUARTE PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Atendida, em parte, a Emenda, com a nova redação dada ao 
dispositivo pelo parágrafo 10 . do art igo 195 do 2o. Substi
tutivo . 

Pe l a aprovação parci a l. 

E$31753- 9 NESTOR DUARTE PMDB 
*** ****** PARECER *** ** **** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , conflita 
com a ori entação adotada pelo Re l ator . 

Pela rejeição. 

E$31754- 7 NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER ********* 

Pe la rejeição , por estar em des acordo com o novo substitu
tivo do Relator . 

ES31755-5 NESTOR DUARTE PMLJB 
********* PARECER ** ******* 

A proposição em tela merece acolhimento, uma vez que suge
re a supressão do art . 6o . das Dispos ições Transitóri as e de 

- , 
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PMDB 

expressão contida no art. 7o . , que se refere ao anterior. 
A criação de Estados e Territórios deverá sempre ser pre

cedido de estudos técn i cos de viabilidade e conveniênc ia 
acerca do assunto. 

Pela aprovação da Emenda . 

ES31756-3 NESTOR DUARTE PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A Emenda contém dispos i tivo que permite a reeleição de 
Prefeitos, o que não está conforme com o princípio de isono
mia que se pret ende deva const i tu i r a tônica da nova Car t a . 

Pel o não acolhimento. 

ES31757-1 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ******** * 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, confl i ta 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela reje i ção . 

ES31758-0 JACY SCANAGATTA PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo i l ustre Constituinte , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES31759-8 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer alterar a redação do item IV (na 
verdade VI) do 9o . do art . 209 do Projeto, facultando à lei 
complementar "prever casos especia i s de manutenção e de 
exclusão de crédito" referente ao ICM. 

Justifica ser desnecessário especificar-se na 
Constituição as circunstâncias que podem dar origem ao 
crédito-prêm io e benefícios afins e que é prudente 
acrescentar-se a hipótese de exclusão, sendo, ainda, 
inadequado referir-se a "remessa de serviços " . 

Nova versão do Projeto pela Comissão de Sistematização 
confirma a redação anterior. 

Pela re j eição 

ES31760-1 CARLOS CHIARELLI PFL 
*** ****** PARECER ** **** *** 

A emenda do nobre Constituinte manda suprimir o item I e 
1o., 2o . , 4o . , 5o. e 6o . (item II ) . O art . 221 e ; o 

art . 222, itens e e os arts. 223 e 224, justificando que 
ta i s dispositivos deveriam ser objeto de Lei Complementar ou 
ordinária . 

Entendemos que os artigos, a bordados expressam 
princípios e não critér ios , desta forma concluimos que o 
conteúdo da emenda não se harmoniza com a s i stemática que 
orienta o sistema de Planos e Orçamentos . 

Pela reje i ção. 

ES31761-0 CARLOS CHIARELLI PFL 
****** *** PARECER ***** **** 

O "modus operandi" do pagamento do 13o . salário aos co
missionados, ·avulsos e outros grupos de trabalhadores, cabe à 
legislação ordinária regulamentar, ficando ao mandamento 
constitucional a função de garantir o direito genérico . 

ES31762-8 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprimora a redação do parágrafo 2 . do Art. 262 , 
razão pela qual a acolhemos. 

Pela aprovação . 

ES31763-·6 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda é relativa ao art . 8o . . das Dispos i ções Transitó-
rias que estatui que as leis complementares, previstas na 
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Constituição e as leis que a ela se devam adaptar , devem ser 
elaboradas até o f i nal da atual legislatura . Par ece-nos , 
ass i m, que o prazo assinalado na Emenda é extremament e exíguo 
e inviável dentro do processo legislativo . 

ES3 1764-4 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407- 9. 

ES31765- 2 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

ES31766-1 CARLOS CHIARELLI 
**** ***** PARECER ********* 

Improcedente . 

PFL 

Insurge-se o nobre Constitu i nte contra uma das ressa l vas 
de participação em sociedade comercial. 

As vedações e as ressalvas ao exercício de determinadas 
funções devem ser claras e precisas. 

Pela rejeição. 

ES31767-9 CARLOS CHIARELLI PFL 
*** *** *** PARECER **** ***** 

No art. 83 encontram-se delineadas as competências priva
tivas do Senado da Repúbl i ca . A presente Emenda introduz al
teração que vai de encontro à opinião majoritária da Comissão 
de Sistematização. Por isso , somos contrários ao seu acolhi
mento . 

ES31768- 7 CARLOS CHIARELLI PFL 
***** ** ** PARECER ********* 

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

ES31769-5 CARLOS CHIARELLI PFL 
****** *** PARECER ******* ** 

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

Pela rejeição. 

ES31770-9 CARLOS CHIARELLI PFL 
******* ** PARECER ** ******* 

A i nclusa emenda quer suprimir a não- incidência do ICMS 
sobre operações que destinem a outros Estados pe t róleo , com
bustíve i s l íquidos e gasosos dele derivados e energia elétri
ca. Justifica que a supressãoo resulta da proposta de passar 
aos Estados os impostos únicos sobre minerais, lubrificantes, 
combustíveis e energia elétrica. 

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

Nova versão do Projeto de Constituição não contempla os 
impostos únicos e reitera a imunidade de que trata o disposi
tivo . 

.ES31771-7 CARLOS CHIARELLI PFL 
** ***** ** PARECER ********* 

Esta Emenda intenta que permaneça, sob a competência da 
União , os impostos sobre energia elétrica, lubrificantes lí-
quidos ou gasosos e os minerais , para tanto acrescentando 
ítens ao art . 207 do SUBSTITUTIVO do Relator ( projeto de 
Contituição). 

Pelo sistema tributário adotado pelos Const i tuintes , a 
União perderá seis tributos sobre : 1) Transporte; 2) Comuni
cações; 3) Lubrificantes e Combustíveis; 4) Energia elétrica; 
5) Territorial; 6) Minerais. 
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Assim, o que pretende a Emenda traria desequilíbrio ao 
sistema tributário, porquanto, alteraria as receitas tributá
rias dos Estados e do Distrito Federal, que passariam a rece
ber as receitas destes i mpostos (1 a 6, supramencionados). 

Pela rejeição. 

ES31772-5 CARLOS CHIARELLI PFL 
**** **** * PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte suprime os 1o ., 2o. ,3o. 
e 4o., do art . 221, que estabelece dispos i tivos sobre a tra
mitação da proposta orçamentária . 

O exame da justificação da emenda não se harmoniza com a 
maioria dos membros desta Comissão . 

Pela rejeição. 

ES31773- 3 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

O autor da Emenda pretende incluir •velhice' entre os 
eventos propiciadores da cobertura previdenciÁria. 

Procedente a proposta. 
Pela aprovação. 

ES31774-1 CARLOS CHIARELLI 
*** ****** PARECER *** ****** 

PFL 

A ampliação das i munidades 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. 

ES31775- 0 CARLOS CHIARELLI PFL 
***** ** ** PARECER **** ***** 

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

Pela rejeição . 

ES31776-8 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ** ******* 

A Emenda oferece redação a l ternativa à do parágrafo 2o. 
do artigo 302, dispondo que a exploração de riquezas minerais 
em terras, indígenas somente pode ser efetivada mediante au
torização do Congresso Nacional, assegurada a destinação de 
percentual dos resultados da lavra, nos termos do texto 
origina 1. 

Preferimos, no entanto , redação que , a nosso ver , garan
te o acesso aos bens minerais existentes em terras dos índios 
e, igualmente, assegura os direitos das populações indígenas . 

Pela rejeição. 

ES31777-6 CARLOS CHIARELLI PFL 
****** *** PARECER *** ** **** 

Não é possível se estender aos trabalhadores domesticas 
certos direitos somente exequíveis na relação empregatícia de 
natureza empresarial. 

Pela rejeição. 

ES31778-4 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER *** ****** 

Acolhendo as ponderações do ilustre autor da Emenda , so
mos pela supressão do dispositivo. 

Pela aprovação. 

ES31779-2 CARLOS CHIARELLI PFL 
***** *** * PARECER ** **** ** * 

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

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

ES31781-4 CARLOS CH IARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

O autor propõe a supressão de dispos i tivos relat ivos às 
diretrizes de ordenamento do novo Sistema de Seguridade So
cial . Tendo em v i sta que tais precei t os têm por escopo mudar 
a filosofia do Sistema de mo lde a superar a tradicional con
cepção secur i tária , comu t a ti va , que sempre es t eve associada 
ao conceito de "prev i dênc i a ", não podemos, por questão de 
coerência, acolhe r a emenda em questão . 

Pela re j eição . 

ES31782- 2 CARLOS CH I ARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

De fato, há evidente concorrência entre os dispositivos 
assinalados, devendo o substitut i vo integrá-los. 

Pela aprovação parcial. 

ES31783-1 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Rela t or. 

Pela rejeição. 

ES31784-9 CARLOS CHIARELLI PFL 
*** ****** PARECER ** ******* 

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

Pela rejeição. 

ES31785- 7 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Const i tuin t e, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES31786-5 CARLOS CHIARELLI PFL 
****** *** PARECER **** ** *** 

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

ES31787-3 CARLOS CHIARELLI PFL 
** ***** ** PARECER **** *** ** 

A emenda do nobre Constituinte dá nova redação ao art. 
220 e trata sobre os orçamentos anuais. 

O Coriteúdo de emenda , em confronto com o do 
Substitutivo e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto , 
não obstante os nobres propósitos do Autor, não se coaduna 
com a sistemática que oriente o sistema de Planos e 
Orçamentos proposto e nem coinc ide com os pontos de vista dos 
Membros desta Comissão. 

Pela Rejeição. 

ES31788-1 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda é supressiva da palavra "única" do 10. do 
Ar t . 261 , por achar temerário fixar que o sistema nacional 
seja o único. 

Considerando, porém o fato de termos acolhido várias 
Emendas sugerindo a supressão do referido, parágrafo fica 
a presente rejeitada. 
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Pela rejeição . 

ES31 789-0 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 
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Entendemos que o texto constitucional deve apenas fixar 
o direito de herança , ficando implícito que caber á à legisla
ção ordinária defin i r limites e mecanismos de tributação . 

Não há como acolher a emenda . Pela rejeição. 

ES31790-3 CA RLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao enten
dimento predominan t e na Com i ssão de Sistematização . Pela r e
jeição. 

ES31791 - 1 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda , embora contendo obj eções fundadas em mot i vos 
dos mais louváveis , não se enquadra na perspectiva do Substi
tutivo, sendo impossível , tecnicamente, o seu aproveitamento. 
Pela rejeição. 

ES31792-0 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ********* 

A Emenda aprimora o texto do nosso Subs t itutivo, 
pela qua l deve ser acolhida. 

Pela aprovação. 

ES31793-8 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ********* 

PFL 

razão 

PFL 

Çonsideramos que o texto constitucional deve garantir 
aos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, hig i ene e segurança. 

A especificação dessas normas, inclusive a possível 
criação de comissões destinadas à prevenção de acidentes de 
trabalho, bem como as condições de trabalho que deveriam ser 
asseguradas a seus integrantes, constituem, a nosso ver, ma
téria própria de l egislação ordinária. 

ES31794-6 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo subst i tu
tivo do Relator. 

ES3 1795-4 CARLOS CHIARELL f PFL 
********* PARECER ********* 

Entendemos que as insti t uições financeiras, bem como os 
estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização não 
podem ser organizados como qualquer outro estabelecimento 
comercial, devido às suas peculiaridades . 

Consequentemente, deve o termo "autorização" permanecer . 
Pela reje ição. 

ES31796-2 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer suprimir do Projeto de Constituição 
a determinação para que o Senado estabeleça alíquotas do ICM 
para as operações intra-estaduais com energia elétrica , mine
rais , petróleo e combustíveis líquidos e gasosos dele deriva
dos (art. 209 , 5. , II) e a não incidência prevista, para o 
mesmo imposto estadual ( 8., II) . 

Conforme justifica o autor, as supressões resultam de eme 
ndas aditivas à competência tributária da União. 

Sob o aspecto sistemático e da autonomia federativa, a 
emenda poderia ser acolhida. 

Nova versão do Projeto mantém apenas os minerais na dispo 
sição . 

ES31797-1 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATI ZAÇÃO 

PÁG : 1573 
16/ 10/ 87 
15 :52 :30 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

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

Pela rejeição . 

ES31798-9 CARLOS CHIARELLI PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A presença do dispositivo visa a evitar a mercantiliza
ção inescrupulosa e aética dos bens e valores culturais, sob 
o patrocínio criminoso do Estado. 

Pela rejeição . 

ES31799-7 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rej e ição, tendo em vis t a que a matéria se insere no 
âmbito da legislação ordinár i a , sendo desnecessária previsão 
constituc i ona l a respeito. 

ES31800-4 BASILIO VILLANI 
********• PARECER ********* 

A emenda é sem dúvida muito 
tretanto, pelo fato de que some com 
poder emana do povo" . Pela reje i ção. 

ES31801-2 MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

interessante . Peca, en
o princ,pio de que "todo 

PDT 

O autor da emenda propõe a supressão do art . 267, que 
inclui o produtor rural de economia familiar en t re os segu
rados autônomos . 

Consideramos procedente a proposta, vez que o assunto é 
t,pico de lei ordinár i a. 

Pela aprovação 

ES31802-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida in t egralment e, nos termos do Substitutivo 
do Relator . 

Pela aprovação . 

ES31803-9 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ***** ** ** 

mérito , 
analógico 

sugestão, em 

O conteúdo integral da emenda foi acolhido, no 
no Substitutivo do relator . Quanto ao tratamento 
das contribuições sociais , não podemos acolher a 
nome da segurança jur,dica do cidadão. 

Pela aprovação parcial . 

ES31804-7 MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

Pela ap r ovação parcial. 

ES31805-5 MANOEL MOREIRA 
****** *** PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

A Emenda, propos t a pe l o ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Re l ator. 

Pela reje i ção. 
-------------------------------------------------------------------------------

ES31806-3 MANOEL MOREIRA PMDB 
*** ** **** PARECER ********* 

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

Pela aprovação parcial. 

ES3 1807-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ******** * 

A Emenda oferece redação alternativa à do parágrafo 2o . 
do artigo 302 , dispondo que a exploração de riquezas minerais 
em terras , ind,genas somente pode ser efetivada mediante au
torização do Congresso Nacional , assegurada a destinação de 
percentual dos resultados da lav r a , nos termos do texto 
or i ginal. 

Prefer i mos, no entanto, redação que, a nosso ver, garan 
t e o acesso aos bens mine r ais existentes em terras dos índios 
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PMDB 

e, igualmente , assegura os direitos das populações indígenas. 
Pela rejeição . 

ES31808- 0 MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

Embora quanto ao mérito a Emenda poderia ser aceita , so
mos pela sua rejeição pelo fato de acrescentar um disposi
tivo- o da proibição de ampliação da capacidade das refina
rias excluídas do monopól io- que no nosso entender não ne
cessita e não deve constar do texto constitucional , podendo 
ser objeto de lei ordinária . 

ES31809-8 MANOEL MOREIRA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31810-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Esta Emenda intenta que permaneça, sob a competência da 
União, os impostos sobre energia elétrica, lubrificantes lí-
quidos ou gasosos e os m1nerais, para tanto acrescentando 
ítens ao art. 207 do SUBSTITUTIVO do Relator ( projeto de 
Contituição). 

Pelo sistema tributário adotado pelos Constituintes, a 
União perderá seis tributos sobre: 1) Transporte; 2) Comuni
cações; 3) Lubrificantes e Combustíveis; 4) Energia elétrica; 
5) Territorial; 6) Minerais. 

Ass i m, o que pretende a Emenda traria desequilíbrio ao 
sistema tributário, porquanto , alteraria as receitas tributá
rias dos Estados e do Distrito Federal, que passariam a rece
ber as receitas destes impostos (1 a 6, supramencionados). 

Pela rejeição. 

ES31811-0 MANOEL MOREIRA 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, lubrificantes, 
combustíveis e energia elétrica. 

70 outros Constituintes ple1tearam a eliminação da imu
nidade por ferir a autonomia federat i va e prejudicar os Esta
dos produtores . 

Nova versão do Projeto de Const i tuição não contempla os 
impostos únicos e reitera a imunidade de que trata o d i sposi
t1vo . 

ES31812-8 MANOEL MOREIRA PMDB 
** *** *** * PARECER *** **** ** 

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

Pela rejeição. 

ES31813-6 MANOEL MOREIRA PMDB 
*** ***** * PARECER ******* ** 

Pela rejeição, considerando que o mandato do artigo 30 , 
1o. assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni

cípios, a justa participação aos mesmos no resultado da ex
ploração econômica dos seus respectivos potencia i s . De outra 
parte, o dispositivo prevê apenas o princípio geral , que pos
teriormente será disciplinado em legislação ordinária. 

ES31814-4 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER *** **** ** 
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A Emenda sob exame, ao lado de outras, propõe a supressão 
da competência do Senado para estabelecer alíquotas para as 
operações intra-estaduais com energia elétrica , minerais , 
petróleo e combust íveis líquidos e gasosos dele derivados. 
Justifica que a disposição perde sentido à medida que outra 
Emenda propõe a permanência do Imposto único. 

A ser acolhida a preservação dos impostos únicos, quer na 
órbita federal hoje praticada, quer na órbita dos Estados, a 
Emenda também seria acolhida. A matéria comporta várias 
alternativas . 

Mas as versões do Projeto de Constituição vem mantendo a 
transferência para o campo do ICM de todos os bens antes 
submetidos aos impostos únicos. · 

Mas em respeito à autonomia federativa, nova versão do 
Projeto mantém apenas os minerais no inquinado item II. 

Pela aprovação parcial. 

ES31815-2 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ****** *** 

A emenda foi rejeitada porque optou-se por supr imir todo 
o artigo 233. O princ íp io maior de que o aproveitamento dos 

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

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

Pela rejeição. 

ES31816-1 MANSUETO DE LAVOR 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. 

ES31817-9 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
******** * PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31818-7 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31819-5 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodov iári a 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 Públ ica . 

Pela rejeição. 

ES31820-9 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

No art. 83 encontram-se delineadas as competências priva
tivas do Senado da República. A presente Emenda introduz al
teração que vai de encontro à opinião majoritária da Comissão 
de Sistematização. Por isso, somos contrários ao seu acolhi
mento . 

ES31821-7 MANSUETO DE LAVOR PMDB 
********* PARECER ********* 

Pelo não acolhimento, tendo em vista que a matéria en
contra- se expressa no art . 83, item V. 

ES31822-5 NELSON JOB IM PMDB 
********* PARECER ********* 
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Temos a convicção de que a ma t éria da presenta Emenda , 
tendo em vista os elevados subs í dios recebidos , recebeu tra
tamento adequado no novo Substitutivo. 

Pela r e jeição, na forma do Substitutivo. 

ES318 23-3 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda , 
t endo em vista os elevados subsídios recebidos, recebeu tra
tamento adequado no novo Subst i tutivo . 

Pela re j eição , na f orma do Subs t itutivo. 

ES31824-1 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

Acolhendo as ponderações do ilustre autor , somos pela 
supr essão da matéria indicada . 

Pela aprovação . 

ES31825-0 NE LSON JOBIM 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 . 

ES31826-8 NELSON JOBIM 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 . 

ES31827-6 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

Inegável a pertinência da Emenda, que se encontra las
treada , ademais, em razões inafastáve i s. 

Pela aprovação . 

ES31828 - 4 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES31829 - 2 MAX ROSENMANN 
********* PARECER ******* ** 

A Emenda pretende introduzir alterações na forma 
gamento e de atualização dos valores das precatórias 
ais . 

PMDB 

de pa
judici-

São justas as razões invocadas pelo ínclito constituin
te. Temos , no entanto, que sua opinião colide com o en
tendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 

ES31830-6 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Os Contribuintes e associados dos sindicatos pat rona i s 
têm caracter í st i cas mu i to diferentes daqueles dos sindicat os 
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 
s i ndicatos 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 s i tuam aba i xo do 
limite de isenção do Imposto de Renda , oneram diretament e 
seus parcos rendimentos . É justo, portanto , que se dê trata -
mento tributário diverso às duas categorias de sindicatos. 

Pela reje i ção. 

ES31831-4 MAX ROSENM~NN PMDB 
*** **** ** PARECER ** *** **** 

A emenda pretende i ncluir no Substitutivo regra que dê 
ao Congresso Nacional a atribuição de instituir , através de 
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PMDB 

Concordamos , em parte, com a proposta, nos termos da re
dação do parágrafo 36 do art . 6o . do Substitutivo . 

Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES31832-2 MA X ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Com o objetivo de democratizar o seguro social inclusive 
promovendo a melhor distribuição de seus recursos, o projeto 
consagra os princípios da seletiv i dade e distributividade das 
prestações previdênciár i as. A emenda, que intenta estabelecer 
correspondê ncia absoluta entre o salário do trabalhador e os 
benefícios , inviabilizaria a adoção dos referidos princíp ios, 
além de promover ônus excessivos à seguridade, principalment e 
por não considerar, para o cá l culo dos benefícios, o tempo de 
trabalho e de contribuição do segurado. • 

Pela rejeição . 

ES31833-1 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a proibição de greve nas Forças Armadas, 
nas Polícias Militares, nos Corpos de Bombeiros Militares e 
nos organ i smos policiais civis. 

Entendemos que a explicitação proposta é desnecessária, 
porque o importante é fazer referência ao resguardo das ati
vidades essenciais. 

Pela rejeição. 

ES31834-9 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31835-7 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A privatização de empresa pública prescinde de autoriza
ção constitucional. Quando necessária , o governo a incluirá em 
sua programação, solicitando autor ização do Congresso. 

Pela rejeição . 

ES31836-5 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Além da emenda em referência , outras nove, apresentadas 
individualmente; mas literalmente idênticas , propõem modif i
cações de redação e acréscimos ao orig i nal do parágrafo 48 do 
art . 6o., constante do Substitutivo . Em síntese , após a ex
pressão "que a lei fixa r ", propõem que se assegure a proteção 
às participações i ndividuais 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 prát i ca suprimem do original a atribuição 
exclusiva q~e se reserva ao Estado na arrecadação dos direi
tos do autor - providência esta pleiteada por outros 21 Cons
tituintes. São as seguintes as dez emendas aditivas e modifi
cativas , sobre as quais o Relator opina por sua aprovação , 
seguidas das vinte e duas outras, parcialmente aprovadas: 

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

APROVADAS 
Constituinte 
Nelton Miguel Friedrich 
José Ignácio Ferreira 
Maurício Fruet 
Stélio Dias 
Nelson Aguiar 
Nelson Wedekin 
Octávio Elísio 
Vitor Buaiz 
Paulo Ramos 
Carlos Alberto Caó 
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ES32905-7 
ES28423- 1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

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

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

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

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

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

ES31837-3 

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

MAX ROSENMANN 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Não vemos como o texto, por nós proposto, possa prejudi
car determinadas categorias profissionais . A determinação de 
que a gratificação natalina tenha por base a remuneração de 
dezembro de cada ano objetiva evitar que , através de lei or
dinária , seja fixada outra forma de cálculo em prejuízo do 
trabalhador. 
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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 ordinár i a e, 
deste modo, aperfeiçoa r a técn ica legislati va . 

Pela aprovação . 

ES31839- 0 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe alteração na redação do parágrafo 37 do artigo 
6o .. A nova redação do Projeto do Relator tornou mais conciso 
o dispositivo , dando-lhe objetividade. Permite, ademais, que 

·sejam alcançados os objetivos visados pelo Autor . 
Pela rejeição. 

ES31840-3 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31841-1 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

Com o objetivo de democratizar o seguro social inclusive 
promovendo a melhor distribuição de seus recursos, o projeto 
consagra. os princjpios da seletividade e distributividade das 
prestações previdênciárias . A emenda , que intenta estabelecer 
correspondência absoluta ent r e o salário do trabalhador e os 
benefjcios, inviabili~aria a adoção dos referidos princjpios, 
além de promover ônus excessivos à seguridade , principalmente 
por não considerar , parp o cálculo dos benefjcios, o tempo de 
trabalho e de contribuição do segurado. 

Pela rejeição . 

ES31842-0 MÁRIO LIMA 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 fjsicas e jurjdicas re
sidentes ou domicil i adas nos respectivos territór ios. Para 
tanto , r-einvindicam a supressão do 10. do art. 209 do Pro
jeto de Constituição . 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem : que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidênc i a do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cá l culo prôprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão ; que nunca se bit ribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados ; 
que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes benefi 
ciados , pois já lhes está sendo assegurado perceber , da União, 
21,5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequjvoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Bras i l; que o adic io
nal elevará consideravelmente a carga tributária para as pes
soas jurjdicas 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 Pajs, eleva a carga tributária sobre as empresas e 
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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
na 1 presume que seja o mesmo do imposto de re·nda, resu 1 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 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 
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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 inf laci onário, recessivo e de dificulda
des para todos os setores, o anúncio de adicional ao imposto 
de renda só pode contribuir para desagregar a economia e a
pressar o rompimento da tênue película que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de impostos incentivará a 
elevação dos preços, até antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes , será de alterar os preços , afetando os con
sumidores, as bolsas de valores e o mercado financeiro; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para limitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obrigações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices , de forma a incentivar a 
em i gração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico. 

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

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

ES31843-8 MÁRIO LIMA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES31844-6 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31845-4 OCTÁVIO ElÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A formula redacional adotada pelo Substitutivo melhor 
disciplina a matéria. 

Pela rejeição. 

ES31846-2 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

As condições de inelegibilidade propostas na emenda a
penas procuram aperfeiçoar o texto do parágrafo 4o. do artigo 
13 . 

ES31847-1 

Somos pela redação dada pelo Substitutivo. 
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

OCTÁVIO ELÍSIO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Pretende o autor que não sejam alistáveis somente os que 
.não saibam exprimir-se na língua portuguesa. 

___ Entendemos que não podem alistar-se eleitores os estran
geiros e os conscritos durante o período de serviço militar 
obrigatório. 

Pela rejeiçâo. 

ES31848-9 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, 
tendo em vista os elevados suosídios recebidos, recebeu tra-
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tamento adequado no novo Substitutivo . 
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES31849-7 OCTÁVIO ELÍSIO 
********* PARECER ********* 
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Pela rejeição , por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator . 

ES31850- 1 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER **** ** *** 

A redação proposta pelo nobre Constituinte é quase idên
tica á do tex t o origina l. Favorável em parte . 

ES31851-9 FRANCISCO DORNELLES PFL 
*** *** *** PARECER ******* ** 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES31852-7 FRANCISCO DORNELLES PFL 
***** ** ** PARECER ********* 

As sugestões contribuem para o aprimoramento do texto,sen
do acatadas em grande parte pelo Relator na forma de seu Su
bstitutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES31853-5 FRANCISCO DORNELLES PFL 
***** **** PARECER **** ***** 

A Emenda propõe que se corrija a redação do 1o. do 
art. 213, de molde a que- ao invés de "no item I do art. 
212" -passe a constar "no art. 211 e no item I do art. 212". 

De fato , houve lapso redacional não desejado nem 
plausível, pelo que é oportuna a corrigenda. 

Pela aprovação. 

ES31854-3 FRANCISCO DORNELLES PFL 
******** * PARECER ******* ** 

A intermediação e a locação de mão-d~-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. 

ES31855-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 
** *** *** * PARECER ****** *** 

Visa a alterar a redação do artigo 22 do Substitutivo do 
Relator, mas não julgamos aconselhável o seu aco l himento. 

ES31856-0 FRANCISCO DORNELLES PFL 
**** ***** PARECER ******* ** 

A Emenda apresentada se coaduna com o atual propósito de 
simplificar a redação do Projeto de Constituição mediante a 
supressão de artigos prescindíveis. 

Pela Aprovação . 
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Não podemos acatar a proposta porque o dispositivo defi
ne matéria de fundamental importância. No título da Ordem E
conômica, o assunto está bem disposto, sendo complementado 
por artigo na área de CT. 

ES31858-6 FRANCISCO DORNELLES PFL 
******** * PARECER ********* 

A estruturação do S . F.N através da Lei Complementar asse
gurará as adaptações de longo prazo que o próprio mercado ve
nha a indicar. 

Pela aprovação. 

ES31859-4 FRANCISCO DORNELLES 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva corrigir erro datilográfico no 
grafo 2o. do artigo 218 do Projeto de Constituição da 
são de Sistematização, reproduzido no Substitutivo do 
tor . 

PFL 

pará
Comis

Rela-

A correção proposta se impõe, visto que o dispositivo em 
questão trata das atribuições do Banco Central para "comprar" 
- e não "cobrar" - e vender títulos de emissão do Tesouro Na
cional . 

Pelo acolhimento da Emenda. 

ES31860-8 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

Furtos e outros crimes cometidos contra Bancos, em qual
quer parte do país , passariam à competência da Justiça Fe
deral, sediada quase exclusivamente nas capitais . 

Pela rejeição. 

.ES31861-6 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31862- 4 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva incluir, no capítulo que versa sobre 
as Finanças Públicas, dispositivo que veda, aos bancos ofici
ais controlados pelos Estados ou pelo Distrito Federal, con -
ceder empréstimos aos respectivos Tesouros Estaduais ou aos 
Municípios . Objetiva, ainda, vedar aos Municípios participar 
do capital de qualquer tipo de instituição financeira. 

A proposta,não obstante a relevância dos argumentos que 
a informam, contraria os princípios que norteiam o sistema 
federativo por atingir a autonomia dos Estados . 

Pela rejeição. 

ES31863-2 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES31864-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

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

A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída atra
vés do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevere i ro de 1967, acon
selha a sua manutenção. 

Pela rejeição. 

ES31865-9 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se coaduna com o atual propósito de 
simplificar a redação do Projeto de Constituição mediante a 
supressão de artigos prescindíveis . 
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Pela Aprovação . 

ES31866-7 FRANCISCO DORNELLES 
********* PARECER ********* 

PFL 

PFL 

PÁG: 1584 
16/ 10/87 
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A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois cor
responde à orientação adotada pelo Relator. 

Pela aprovação . 

ES31867-5 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a supressão do art. 58 das Disposições 
Transitórias, o qual prevê a realização de plebiscito nos an
tigos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro para que as res -
pectivas populações se 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 dispend iosa para os cofres públicos. 

Pela aprovação da Emenda. 

ES31868-3 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

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

A experiência vitoriosa da Zona Franca, instituída atra
vés do Decreto-lei no. 288, de 28 de fevereiro de 1967, acon
selha a sua manutenção. 

Pela rejeição. 

ES31869-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

Consoante parecer oferecido a outras Emendas de igual sen 
tido , concordamos com a supressão do dispositivo impugnado. 

Pela aprovação . 

ES31870-5 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda supr1m1r o 2o. do artigo 212, 
expressões do 3o. do artigo 213 e o inciso I do art i go 216 . 

Tais modificações quebrariam o equilíbrio que o projeto 
estabeleceu para a distribuição das receitas tributárias. 

Pela rejeição. 

ES31871-3 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda modificar a redação de dispositivos cons
tantes do artigo 212 do Substitutivo. 

A redação dos dispositivos é tecnicamente precisa com 
relação ao seu a lcance , não merecendo a alteração proposta. 

Pela rejeição . 

ES31872-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do artigo 219 do Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização. 

A proposta contribui, efetivamente, para o aprimoramento 
do Projeto em estudo. 

Pela aprovação. 

ES31873-0 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter as 
indicações básicas sobre as fontes de financiamento do novo 
Sistema de Seguridade Social, de modo a prover a necessária 
sustentação à mais ampla dimensão do sistema em termos de 
cobertura de benefício e serviços. Ass ~ m sendo , sem preJUlzo 
da compet ência do legislador ordinário para definir outras 
fontes, em conformidade com o princípio de "divers if icação 
das fontes de financimento", optamos por manter as indicações 
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de font es que constavam do substitutivo anterior. 
Pela re j eição. 

PFL 

ES31874-8 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ***** **** 
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A Emenda obj e tiva suprimir o inciso XX I II, do artigo 7o. 
do projeto. 

Nos países desenvolvidos os trabalhadores participam 
efeti vamente do resultado do processo produtivo . 

A pa r ticipação 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 vant agens adv indas da modernização 
tecno lógica e de automação são f ru t os 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 part i cipem efetivamente também dos resultados 
superavitários da empresa , aliás fator decorren t e da harmoni
osa relação capital e trabalho. 

ES31875-6 

Opt amos pela forma do texto do Substitutivo . 
Pela rejeição. 

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

PFL 

A expressão l i vre iniciativa , constante do "caput" do 
art. 225 do Substitutivo já assegura suficientemente a qual
quer pessoa o exercício de qualquer atividade econômica. 
Descabe , assim, enfatizar por repetição essa liberdade . 

Pela rejeição. 

ES31876-4 POMPEU DE SOUZA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A du r ação diária do trabalho não superior a 8 (o i to) ho-
ras como consta do substitutivo recebeu grande número de 
emendas . 

A maioria das propostas, mesmo na fase das Comissões Te
máticas , seja pela suas jus t ificações , seja pela forma de a
presen t ação dos textos , sempre demonstrou ser a matér i a 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 sign i fi
cativa a esse respeito, entre países desenvolvidos ou não. 

Na verdade , quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmet ros internacionais, constatamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve refleti r uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta) horas não conviria a um 
deter minado momento da vida econômica do país, mas, pelo de
senvolvimento tecnologico , por motivos de interesse público 
ou até por comprovadas razões de ordem psicosocial, podem vi r 
a ser a solução ideal . Ressalte-se, por oportuno , que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e oito) horas semanais, vá
rias categor i as, em decor rência 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 penal izar 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 controve rsa questão, optamos por manter apenas 
a limitação de duração diár i a de traba l ho em 8 (oito) horas, 
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ES3 1877-2 POMPEU DE SOUZA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 
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Sem querer entrar numa estéril discussão semântica, pa
rece-nos que "imotivado" e "sem motivo" equivale a trocar o 
seis por meia-dúzia. Quanto à apuração da causa, se motivada 
ou não, esta será declarada, compulsoriamente, se o emprega
do, inconformado, recorrer administrativamente ou à Justiça 
do Trabalho . 

ES31878-1 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição. 

ES31879-9 POMPEU DE SOUZA PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31880-2 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela aprovação parcial. 

ES31881-1 ALFREDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Por essa razão, julgamos prejudicada a presente Emenda. 

ES31882-9 LÉLIO SOUZA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

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

ES31883-7 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER. ********* 

Visa a emenda incluir os territórios na vedação cont ida 
n@ artigo 215. 

Sendo a União que administra e fornece recursos aos 
Territórios Federais, eles não devem participar do Fundo de 
Participação. 

Pela rejeição. 

ES31884-5 LÉLIO SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda inclusa, ao lado de outras, quer suprimir no 
7. do art. 209, a parte final que reputa como operações intra 
estaduais as interestaduais realizadas para consumidor final, 
para fins de incidência do ICMS, aditando novo parágrafo em 
que atribu i ao Estado da localização do destinatário o impos
to correspondent e à diferença entre as alíquotas internas e 
interestadual . 

Justifica ser fundamental ao sistema federativo o princ í
pio que veda aos estados estabelecer diferença tributária en-
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tre bens e serviços em razão da procedência ou dest i no; que, 
se man t idas as disposições do Projeto, ocorrerão graves desi
gualdades, inplicando em sensíveis prejuízos tanto aos Esta
dos e Municípios como a fabricantes e fornecedores ; que a pro 
posição con t ida na emenda atenda a todos os Estados, conforme 
Carta de Canela. 

O detalhamento dessas incidências melhor caberia no Códi
go Tributário. 

Nova versão do Projeto reitera a letra anterior. 

ES31885-3 LÉLIO SOUZA PMDB 
**** *** ** PARECER ********* 

A prescrição é matéria específica de lei processual, 
adjetiva. Como tal , deve ser regulada pela leg i slação ordiná
ria. 

ES31886-1 JOSÉ CARLOS SABÓIA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

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

Pela rejeição. 

ES31887-0 JOSÉ CARLOS SABÓIA PMDB 
****** *** PARECER ** **** *** 

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

ES31888-8 PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT 
**** ***** PARECER ** *** ** ** 

A Emenda propõe a alteração da denominação "Idioma Na-
cional" para "Idioma Oficial" e o ensino religioso como 
disciplina facultativa . 

Rejeitada nos termos do Substitutivo. 

ES31889-6 PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO 
******* ** PARECER ** ***** ** 

Pela rejeição. 

PT 

Entendemos deva permanecer a expressão "ou em terras in
dígenas" no artigo que trata especificamente das atividades 
de mineração e de exploração hidráulica , com o 
objetivo de defender os interesses das comunidades indígenas 
dos possíveis conflitos nessa área. Por essa razão rejeita
mos a Emenda . 

ES31890-0 PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT 
** *** *** * 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. 

ES31891 - 8 PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT 
*** *** *** PARECER *** **** ** 

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

Pela rejeição. 

ES31892-6 RODRIGUES PALMA PMDB 
**** ***** PARECER ***** ** ** 

Com o objet i vo 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 cor respondência absoluta entre o salário do traba
lhador e os benefícos, inviabilizaria a adoção dos referidos 
princípios, além de promover ônus excessivos à seguridade, 
principalmente por não considerar, para o cálculo dos benefí-
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cios, o tempo de trabalho e de contribuição do seegurado. 
Pela rejeição. 

ES31893-4 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor introduzir o voto proporcional para as 
eleições para a Câmara Federal , as Assembléias Legislativas e 

as Câmaras de Vereadores. 
Nossa opção foi pelo sistema eleitoral misto, voto majo

ritário distrital e voto proporcional. 
Pela aprovação parcial. 

ES31894-2 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

O teor da emenda é i nteressante e revela o cuidado do 
autor com o aprimoramento dos mecanismos operacionais do 
s i stema de Seguridade Social. Entendemos, não obstante , que a 
matéria , por sua natureza regulamentar, é mais suscet ível de 
tratamento por via de legislação ord inária, e poderá ser 
retomada em etapa ulterior do processo de elaboração 
legislativa das bases do novo sistema de proteção social. 

Pela rejeição. 

ES31895-1 HAROLDO SABÓIA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

A emenda não aperfeiçoa a forma nem o conteúdo do disposi
tivo mencionado. 

Ademais, o acréscimo sugerido não se afigura necessar1o ou 
indispensável ao bom desempenho das funções que incumbem ao 
Ministério Público . 

Pela rejeição. 

ES31896-9 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte, a prejudicialidade do 
"direito adquirido de pessoas físicas pelo Decreto- l ei no . 
2303, de 21 de novembro de 1986", sob a justificativa de que 
o Capítulo IV do referido Decreto-lei "ensejou anistia f iscal 
prévia a toda sorte de sonegadores, inclusive aqueles que di
lapidaram o património público". 

Em que pesem as ponderações exaradas somos por que o as 
sunto deva ser tratado através de lei ordinária . 

Pela rejeição. 

ES31897-7 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda, de autoria do Constituinte Haroldo Sabóia, 
visa a especificar a natureza e a função do Governo na condu
ção da política geral do País. Procura também delimitar a 
abrangência de sua atuação, como órgão superior da adminis
tração pública. Entendemos que, pela formulação dos demais 
dispositivos, essa intenção já se encont r a plenamente atendi
da. 

Pela prejudicialidade. 

ES31898-5 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

t.:S31899-3 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda modificativa ao 5o. do art. 210 do Substitu
tivo ao Projeto de Constituição não se a justa ao entendimento 
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predominante na Comissão de Sistematização . 
Deve ser rejeitada 

ES31900-1 HAROLDO SABÓIA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

De autoria do Deputado Haroldo Sabóia, a Emenda em estudo 
trata de conferir maior clareza ao texto do inciso III do ar
tigo 132, ao substituir a expressão "programa de governo" por 
"planos e programas nacionais e regionais de Desenvolv imen
to". Entendemos que a redação original embloba as intenções 
da Emenda , por se constituir em dispos iti vo com maior ampli
tude . 

Pela prejudicialidade. 

ES31901-9 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em análise, de autoria do Constituinte Haroldo 
Sabóia encontra-se plenamente acolhida no inciso IX do artigo 
130. Pela prejudicialidade. 

ES31902-7 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

PARCIALMENTE APROVADAS 
Artur da Távo l a 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant•anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmánn 
Francisco Ross i 
Jalles Fontoura 
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· As emenda ES23484-6, ES30536-1 e ES23312-2 , respectiva
mente, dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Rober to Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para di scre
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 "cientlfica• (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o . des~ 
ta Constituição . O Relator, agradecido pelas sugestões, opta, 
porém , por alteração redacional do parágrafo 9o ., harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6 , ES30536-1, ES233 12-2 . 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas, as demais, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral , porém discrepant e 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 

ES31903-5 

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

HAROLDO SABÓIA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

A proposta de ine legibilidade por parentesco apresen
tada pelo autor com a inclusão do Presidente da Repúb lica ,es
tá de acordo com o estatuldo no Substituto. 

ES31904-3 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor excluir os analfabetos da relação dos 
ineleglve i s . 

O Substitutivo oferece aos analfabetos o direito de alis 
tamento e voto , facultativamente. 

Negar-lhes o direi~o de elegibilidade não significa pre
conceito contra essa categoria de brasileiros. 

Pela rejeição. 

ES31905-1 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor modificação do Art.293 e supressão de seus pa
rágrafos 1o. e 2o, no sentido de que o Poder Executivo outor
gue e renove concessões, "ad referendum • do Congresso Nac io
nal. 

Acredita o relator que a fórmula atual satisfaça as 
restrições apresentadas pelo proponente, havendo, no entan
to, que rejeitar a redação sugerida. 

ES31906-0 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deverá conter 
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PMDB 

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 i nstrumento 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 financ i amento, 
optamos por manter a contribuição do empregador, sobre a 
folha de salários , o faturamento e o lucro, pois as três 
bases constituem fatos geradores distintos . 

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

Pela rejeição. 

ES31907-8 HAROLDO SABÓIA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

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

ES31908-6 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Trata-se de matér i a polêmica, que tem provocado acirra
dos debates, desde o exame inicial da Subcomissão espec í fica. 
A forma como está redigida no novo Substitutivo encerra, in
questionavelmente, o consenso de opinião da maioria dos mem
bros da Comissão de Sistematização, motivo por que somos pelo 
não acolhimento da Emenda. 

ES31909-4 HAROLDO SABÓIA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PMDB 

A emenda repete o texto do Substitutivo e sugere pequeno 
acréscimo que não se af igura necessário . 

Pela rejeição . 

ES31910-8 HAROLDO SABÓIA 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. 

ES31911-6 HAROLDO SABÓIA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

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

O tratamento dado á matéria no Projeto é, na nossa opi
nião, o que melhor atende ás muitas sugestões oferec i das pe
los senhores Constituintes . 

Pela rejeição. 

ES31912-4 HAROLDO SABÓIA PMDB 
*** ****** PARECER ******* ** 

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

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

Pela rejeição. 

ES31913- 2 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conf li ta 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES31914- 1 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 
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Não s e vislumbra a necessidade ou conveniência do acrésci
mo sugerido . 

A legislação complementar , prevista no art. 179, poderá 
tratar do tema versado . 

Pela reje i ção . 

ES31915-9 HAROLDO SABÚIA PMDB 
*** ****** PARECER *** *** *** 

A Emenda em questão trata de matéria a ser tratada em 
leg~slação ordinária . 

Pela rejeição . 

ES31916- 7 HAROLDO SABÚIA PMDB 
********* PARECER **** ***** 

Por fo r ça de numerosas Emendas oferecidas durante a ela
boração do Projeto, optamos por manter o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serv i ço com as caracte r ísticas de sua instituição. 
Pela rejeição. 

ES31917-5 JOÃQ CALMON PMDB 
********* PARECER ********* 

A propositura do nobre Autor da emenda é bastante louvá
vel, entendemos, contudo, que deve ser objeto de legislação 
ordinária. 

ES31918-3 JOÃO CALMON PMDB 
** ******* PARECER ***** **** 

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

Pela rejeição . 

ES31919-1 JOÃO CALMON PMDB 
********* PARECER *** ****** 

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

Pela rejeição. 

ES31920-5 FRANCISCO AMARAL 
***** ** ** PARECER ** ******* 

Pela rejeição. 

PMDB 

A Emenda propõe a identificação de fontes de recursos para 
financiamento de. habitações de média renda, tratando de maté
ria infraconstitucional. 

ES31921-3 FRANC1SCO AMARAL PMDB 
***** **** PARECER ********* 

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

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

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

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

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

ES31922-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
****** ** * PARECER ********* 

A emenda sob exame quer preservar na competência dos 
Municípios o imposto sobre serviços , suprim i ndo a incidênc i a 
correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias , 
mantido para os Estados. 

Certamente numerosos Municípios serão muito prejudica
dos com a perda do ISS. Procede também a afirmação de que a 
prestação de serviços const itui em inúmeros casos segmento 
totalmente diferente da circulação de mercadorias. De resto, 
a absorção do ISS pelo ICM alterará sistema já implantado que 
se tem algumas espécies de operações nebulosas, poderia ser 
aperfeiçoado . Pode ser temerário mudar isso . 
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A decisão é essencialmente política , na qual poderiam 
ser ouvidos os Municípios, que são os entes mais afetados. 

A Comissão de Sistematização está deixando com os Muni
cípios a tributação dos serviços em geral e com os Estados a 
tributação dos serviços de transporte extramunicipais e de 
comunicação . 

ES31923-0 FRANCISCO AMARAL PMDB 
*** *** *** PARECER *** ****** 

Intenta esta Emenda acrescentar à redação do item II do 
2o. do art. 207 do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de Cons 

tituição ) a expressão "bem como a Entidades PQblicas". 
A proposta da Eme nda não se coaduna com o sis t ema tributá 

rio nacional adotado atualmente pelos Constituintes. 
Pela rejeição . 

ES31924-8 FRANCISCO AMARAL 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. 

ES31925-6 FRANCISCO AMARAL PMDB 
**** ** *** PARECER ********* 

A matéria não tem a excelsitude necessar1a para sua in
clusão na Constituição Federal, devendo ficar reservada à 
legislação estadual. 

Pela rejeição. 

ES31926-4 FRANCISCO AMARAL PMDB 
******* ** PARECER ** ** ***** 

A manutenção da competência do mun1c1p1o sobre o imposto 
sobre serviços de qualquer natureza, pretendida pela Emenda, 
se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 

Deve ser aprovada. 

ES31927-2 FRANCISCO AMARAL PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Pretende a Emenda modificar o art. 213, de modo que o 
item I obrigue a União a entregar 50% do produto da 
arrecadação do IR , do IPI e do IOF , destinando 23% ao Fundo 
de Participação dos Estados e do DF e 25% ao Fundo de 
Participação dos Municípios. 

A Justificativa cinge-se a ressaltar que deve ser dada 
"maior e mais justa participação aos Municípios na 
d i stribuição das Receitas Federais e Estaduais . . : • . 

Inobstante os respeitáveis propósitos de seu Autor , - não 
há como acolher essa Emenda, que, ademais, ao inclu1r o IOF 
no campo dos impostos a partilhar, quebra a racionalidade 
inspiradora da sistemática de transferências até agora 
adot ada. 

Pela rejeição. 

ES31928-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prej ud i cialidade, tendo em vista que o capítulo VI, 
título IV, que trata das regiões de desenvolvimento foi ex
cluído do texto ao Substitut 1vo , exceto o art. 51, cuja maté
r1a passou a compor o art . 238. 

ES31929-9 FRANCISCO AMARAL 
********* PARECER ********* 

Improcedente . 

PMDB 

Não se vis l umbra a necessidade ou conveniência, de mais um 
ramo do Ministério Público. 

Não convencem as razões da justificação. 
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Pela rejeição . 

ES31930-2 FRANCISCO AMARAL 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

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

Pela rejeição . 

ES31931-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pelo não acolhimento. 

ES31932-9 FRANCISCO AMARAL 
********* PARECER ********* 

Procedente. 
A justificação expende argumentos plausíveis. 

PMDB 

Pode e deve ser feita a correção do lapso na remissão ao 
artigo . 

Pela aprovação. 

ES31933-7 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31934-5 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31935-3 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31936-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
** ** *****PARECER . ********* 

Dá nova redação ao artigo 59 das Disposições Transitóri
as do Substitutivo do Relator, mas, a nosso ver, não aperfei
çoa o texto. 

ES31937-0 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

·A Comissão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os princ íp ios seguidos pela emenda . 

Pela rejeição . 

ES31938-8 FRANCISCO AMARAL 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. 

ES31939-6 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

O Constituinte Francisco Amaral propõe, por esta Emenda , 
seja dada nova redação ao artigo 113 do Substitutivo, fixando 
o mandato do atual Presidente da República em cinco anos . En
tendemos que o corpo do texto constitucional deva contemplar 
as questões que guardam certa perenidade, reservando-se as 
Di sposições Transitórias para abraçar as medidas de caráter 
temporário . 

Pela rejeição , nos termos do Substitutivo. 
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PMDB 

PMDB 

A emenda permite a ree l e ição dos ocupantes de cargos 
e l eti vos executivos . 

O instituto da reeleição não é de nossas trad ições re 
publi canas , nem se adapta à realidade político-eleitoral do 
País. 

Pe l a rejeição . 

ES31941-8 FRANCISCO AMARA L PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de matéria que deverá ser regulamentada pela 
justiça eleitoral; a sua i nclusão no Substitutivo , traria 
controvérs i as que retardariam o processo de elaboração da no
va Ca r ta Magna . 

Assim , somos pela sua reje i ção. 

ES31942-6 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A intermed i ação e a locação de mão-de-obra per manente 
foram objeto de profundas análises e amplas discussões em t o
das as fases do processo de elaboração do Projeto. Verifica
mos que a tendência dos Cons t ituintes é pela proibição dessa 
prática que, no entender de muitos , é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

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

Por outro lado , a matéria é de extrema complex i dade . A 
vedação pura e simples correria o risco de atingir atividades 
que não apresentam os conhecidos efeitos nocivos dessa práti
ca . Assim , entendemos que a nova Const it ui ção 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 fnteres
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação, remetendo 
à leg i slação ordinária sua regulamentação, onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propr iedade, em seus mais va
riados aspec t os. 

ES31943-4 FRANCISCO AMARAL 
********* PARECER *** ****** 

Procedente. 
Assiste razão ao nobre constituinte. 

PMDB 

Deve-se evitar a restrição "publico" ao exercício do ma
gistério . 

Pela aprovação . 

ES31944-2 FRANCISCO AMARAL PMDB 
**** *** ** PARECER ** ******* 

Pela rejeição, de acordo com entendimento pr edominant e 
na Com i ssão de Sistemat ização . 

ES31945-1 FRANCISCO AMARAL 
********* PARECER ****** *** 

Improcedente. 

PMDB 

A emenda amplia os ramos em que se desdobra o Ministé ri o 
Púb l ico . 

As razões expendidas na j ustificação não convencem da con
ven i ência da medida. 

Pela rejeição . 

ES31946-9 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER **** ***** 

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

Pela rejeição . 
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PMDB 

A emenda propõe nova redação ãs letras •c• e "d" do item 
II do art . 135 . Julgamos melhor a opção que fi zemos . 

Pela rejeição . 

ES31948-5 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ***** **** 

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

ES31949-3 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, não obstante ter-se equivocado quanto ao dis 
positivo que pretende suprimir, ao que parece visa a alcançar 
o parágrafo único do Art . 3. do Título das Disposições 
Transi t ór ias , o qual trata da aposen t adoria dos professores 
que, em razão da Emenda Constitucional No . 7 , de 1977 , perde
ram o cargo . 

O dispositivo merece ser mantido para que se repare in
justiça comet i da contra os at i ngidos pelo regime autoritário . 

Pela rejeição. 

ES31950-7 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31951-5 FRANCISCO AMARAL PMDB 
*** **** ** PARECER ********* 

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

ES31952-3 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES31953-1 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PARECER *** **** ** 

Pela rejeição , por estar em desacordo com o novo substitu
tivo do Relator que, inclusive , omit i r a matéria. 

ES31954-0 FRANCISCO AMARAL PMDB 
**** *** ** PARECER **** ***** 

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

Pela rejeição . 

ES31955-8 FRANCISCO AMARAL 
** ****** * PARECER *** **** ** 

Pela rejeição. 

PMDB 

A emenda não se aj usta ãs normas da Comissão de Siste
matização. 

ES31956-6 FRANCISCO AMARAL PMDB 
******* ** PARECER **** ***** 

Pela rejeição, conforme parecer da emenda no . ES28561-1 . 

ES31957- 4 FRANCISCO AMARAL PMDB 
********* PA RECER ********* 

Pela rejeição , por estar em desacordo com o novo subst i tu
tivo do Relator . 

ES31958-2 IVO LECH PMDB 
** ******* PARECER **** ** *** 

Sua emenda está parcialmente atend ida com a nova redação 
ap resentada no Substitutivo no dispositivo referente a 
desporto. 

Pela aprovação parcial. 
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PMDB 

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

Pela aprovação parcial . 

ES31960-4 SIGMARINGA SEIXAS PMDB 
********* PARECER ********* 

A integração à administração civ i l da Aviação Civi l se 
impõe até mesmo na ordenação do planejamento dos transportes 
aeroviários brasileiros, porém, a matéria, exaustivamente dis 
cutida na constituinte, deve ser absorvida pela legislação or 
dinária. 

Pela rejeição. 

ES31961-2 ANTLJNIO DE JESUS PMDB 
******* ** PARECER ***** **** 

A matéria já se encontra suficientemente atendida pelo 
Substitut i vo. 

Conc l uímos pela prejudicialidade. 

ES31962-1 ANTLJNIO DE JESUS PMDB 
********* PARECER ********* 

A modificação proposta envolve matéria infraconstitucio-
nal. 

Concluímos pela rejeição da Emenda. 

ES31963-9 ANTLJNIO DE JESUS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Rejeitada nos termos do Substitutivo. 

ES31964-7 ANTLJNIO DE JESUS PMDB 
********* PARECER ********* 

Merece especial destaque o fato de que, pela pr i meira vez 
na histór i a do constituc i onalismo brasileiro, as ações de 
assistênc i a Social passam a constituir uma Seção especí f ica 
na estrutura do texto constitucional . Trata-se, a nosso ver, 
de opção não somente coerente com o esp í rito tuitívo 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 e l aboração constitucional, a seção re
lativa ao segmento assistencial do sistema de Seguridade pro
cura estabelecer os delineamentos programáticos bás i cos que 
deverão pautar as ações públicas e privadas no Setor, evitan
do- se detalhamentos e especificações passíveis de mais ade
quado tratamento via legislação ordinár i a ou planejamen t o de 
política social. Assim sendo, deixamos de acolher a sugestão 
do ilustre autor, não obstante seus i negáveis mér i tos, na 
certeza de que a mesma poderá vir ~ser retomada em outras 
instâncias do processo de contrução do novo Sistema de Segu
ridade Social em nosso país. 

Pela rejeição. 

ES31965-5 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ******* ** 

A sugestão contida na Emenda, contribui para o 
aperfeiçoamento do Susbstitutivo. O dispositivo alterando , 
contudo, deverá sofrer a i nda , modificações, em atendimento a 
outras emendas, também procedentes. 

Pela aprovação parcial. 

ES31966-3 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer que haja um limite máx i mo , fixá-
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vel pelo Senado, para o imposto sobre transmissão "causa mor
tis" e doação, previsto para os Estados no projeto de Consti
tuição . Invoca necessidade de harmonia a nível nacional e de 
proteção ao cont ri buinte. 

Da t a venia, o princípio federat i vo recomenda que cada Es 
tado Federado tenha plena compet ência no imposto que lhe foi 
atribuído. 

Nova versão do projeto introduz parágrafo acolhendo o 
limite. 

ES31967- 1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao item I do art i go 21 do 
Substitutivo. 

A Emenda não aperfeiçoa o texto, o qual reveste-se de 
adequação e oportunidade. 

Pela rejeição. 

ES31968-0 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

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

Trata-se, evidentemente , de conceito mais amplo que o 
contido no Substitutivo e certamente mais democratico 

Pe l a aprovação. 

ES31969-8 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe adicionar a palavra "supletiva" , após a 
palavra "participação" no art . 263. 

O relator optou por manter a redação do substitutivo a 
este respeito. 

Pela rejeição . 

ES31970-1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

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

Em princípio, t endo sido d i stribuída à União, aos 
Estados e aos Municípios , cada i mposto, a autonomia deve 
preservar a cada pessoa tributante decidir sobre a i ncidência 
ou isenção , desde que o objeto tributável esteja compreendido 
na possibilidade de incidência. 

Como exceção, a nova versão para o projeto acolhe a 
pretensão da emenda. 

ES31971-0 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A Proposição em exame, 
subsídio para o processo 

conquanto constitua valioso 
legislativo, merece ser 
se tratar da legislação adequadamente considerada quando 

complementar e ordinária, 
Pela rejeição. 

ES31972-8 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

De fato, a redação sugerida impede que um grande número de 
empresas controladas por i migrantes sejam discriminadas . 

Pela aprovação. 

ES31973-6 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

O texto original garante a poss ibilidade de ações e ser-
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viços públicos de saúde (art . 263), indispensáveis no contex
to do País, resguardando a iniciativa privada no sistema úni
co de saúde em seu parágrafo 10. É dispensável regulamentação 
em lei , a propósito do assunto. 

Pela rejeição. 

ES31974-4 FARABULINI JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

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

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente. 
Pela aprovação. 

ES31975-2 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A proposição regula ma i s apropriadamente a s it uação fun
cional dos servidores públicos. 

Pela aprovação , na forma do Substitutivo. 

ES31976-1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A Proposição em exame, 
subsídio para o processo 

conquanto constitua valioso 
legislativo, merece ser 
se tratar da legislação adequadamente considerada quando 

complementar e ordinária, 
Pela rejeição. 

ES31977 - 9 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que se corrija a redação do 1o. do 
art . 213, de molde a que - ao invés de "no item I do art. 
212" -passe a constar "no art . 211 e no item I do art. 212". 

De fato , houve lapso redacional não desejado nem 
pl ausível, pelo que é oportuna a corrigenda. 

Pela aprovação. 

ES31978-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ****** *** 

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

Pela aprovação parcial. 

ES31979-S JOSÉ MARIA EYMAEL 
********* PARECER ********* 

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

PDC 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação . 

ES31980-9 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

Supressão da expressão que veda a acumulação de aposenta
dorias no âmbito da previdência social, O autor alega que se 
o trabalhador. contribui em razão de dois ou mais empregos, 
deverá portanto, fazer jus a mais de uma aposentadoria. 

No caso da previdência social, as contribuições em razão 
de mais de uma atividade são computadas para se determinar o 
valor dos proventos. Assim, não há porque condenar-se a 
sistemática. 

Pela rejeição. 

ES31981-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A presente emenda oferece nova redação para o Artigo 293 
e seus parágrafos. 

Busca o relator obter de todas as negociações uma forma 
de texto const i tucional que refltta, no seu mérito, a média, 
ou o consenso das opiniões a ele apresentadas . No cômputo ge
ral dessas renegociações eis que surge a forma e o conteúdo a 
ser apresentado no substitutivo a ser divulgado . Essa forma, 
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ES31981-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 

no entanto, obriga o Relator a propor a rejeição da presente 
emenda. 

ES31982-5 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

Acolhemos, em parte , a Emenda para expungir das Di sposi
ções Transitórias as matérias tradadas nos referidos disposi
tivos , até porque , em outra parte do Substitutivo tais ques
tões estão convenientemente disciplinadas. 

Pela aprovação parcial . 

ES31983-3 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A iniciativa econômica pública corresponde característica 
intríseca a todo sistema econômico, e sobre a qual compete 
controle relativo às suas motivações determinantes e sobre as 
modalidades de intervenção de que se revestem. 

Definir a natureza de transitoriedade dessa 
estatal representa restrição não compatível com 
materiais do processo de produção , sobretudo de 
nos desenvolvidas. 

Pela rejeição. 

ES31984-1 JACY SCANAGATTA 
********* PARECER ********* 

participação 
as exigências 
economias me-

PFL 

A Emenda tem por fulcro o item II do art. 213. 
Inobstante os respeitáveis pontos-de-v i sta do nobre 

Constituinte , preferimos continuar com o texto do 
Substitutivo, dado o consenso verificado . 

Pela rejeição . 

ES31985-0 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

A pretensão desta Emenda incluindo os Territórios no 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal con
tribuirá para melhor e mais justa distribuição das receitas 
tributárias entre estas Unidades da Federação. 

Pela aprovação. 

ES31986-8 JACY SCANAGATTA 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 . 

ES31987-6 JACY ·SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES31988-4 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES31989-2 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
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ES31990-6 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Subst i tu
tivo. Pelo contrário, contraria a fil osofia e as d i retrizes 
que procu r amos adotar na elaboração do texto do Projeto de 
Constitu ição. 

Pela r ejeição. , 

ES31991-4 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Const ituinte, conf lita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES31992-2 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES31993-1 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rej ei ção . 

ES3i994-9 JACY SCANAGATTA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conf li ta 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES31995-7 JACY SCANAGATTA PFL 
********* 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. In t eressa, 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. 

ES31996-5 ANTÔNIO SALIM CUR IATI PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que a contribuição s i ndical seja faculta
tiva, porque o salário do trabalhador já é pequeno e sofre 
vários descontos. 

Para nós esse enfoque é equivocado. 
Embor a seja pouco , o que o trabal hador tem é o que as en

tidades s i ndicais profissionais conqu i s t am. 
O trabalhador sol itár io, diante do empregador, é inteira

mente subjugado por este . 
Portanto, o sindicato interessa ao trabalhador como o 

oxigênio aos pulmões . 
Cada trabalhador deve contribuir para seu órgão de clas

se, com o que puder , como uma tábua de salvação . 
A contribuição sind i cal não deve ser facultativa, mesmo 

porque as vantagens conqui stadas pelo s i ndicato benefici am a 
toda a categoria repres entada, e não somente a quem quer con
tribuir. 

Pela rejei ção . 

ES31997-3 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PA~ECER ********* 

O detalhamento proposto na Emenda será natural mente con-
- siderado na elaboração da lei que regu lamentará o assunto , 

bem como outros aspectos de especificidade similar, que pode-
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riam ser omitidos numa listagem exaustiva. 
Pela rejeição. 

ES31998-1 ANTÔNIO SALIM CURIATI 
********* PARECER ********* 
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A regulamentação de profissões é matéria do legislador 
ordinário; não se comporta em texto constitucional a exigên
cia de que seja feita, mesmo porque é de caráter conjuntural. 

Pela rejeição. 

ES31999-0 ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS 
********* PARECER ********* 

Propõe o Autor a introdução de parágrafo para tornar li
vre a prática de jogos de azar. Não se trata , a toda evidên
cia, de norma que deva integrar a Carta de Direitos dos cida
dãos. 

Pela rejeição. 

ES32000-9 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em epígrafe tem por escopo o aprimoramento do 
art . 151 do Substitutivo, que define a competência do Superi
or Tribunal de Justiça . 

Acolho integralmente a proposição, pelos fundamentos ex
postos . 

ES32001-7 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32002-5 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES32003-3 NELSON JOBIM 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 

PMDB 

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

ES32004-1 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda trata da competência privativa dos Tribunais e 
encerra sugestões que enriquecerão sobremaneira o texto do 
Substitutivo, razão pela qual opinamos pela aprovação. 

ES32005-0 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda trata da competência privativa dos Tribunais e 
encerra sugestões que enriquecerão sobremaneira o texto do 
Substitutivo , razão pela qual opinamos pela aprovação. 

ES32006-8 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, tendo em vista a conformidade do dispos i 
tivo proposto com o novo Substitutivo do Relator. 

ES32007-6 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES32008-4 PAULO RAMOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Opinamos pela manutenção do texto, tal como originalmente 
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Pela rejeição. 

ES32009-2 PAULO RAMOS 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

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 . 

ES32010-6 PAULO RAMOS PMDB 
********* PARECER *** *** *** 

Opinamos pela manutenção do texto, tal como originalmente 
consignado. 

Pela rejeição. 

ES32011-4 PAULO RAMOS PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Visa a alterar a redação do artigo 59 das Disposições 
Transitórias do Substitutivo do Relator, relativo a enfiteu
se, por entender ser inadmissível que um instituto criado e 
mantido para proteger bens públicos seja utilizado para bene
ficiar pessoas físicas e jurídicas de direito privado . 

Não achamos aconselhável distinguir, no caso , entre in
teresse público e interesse privado. 

ES32012-2 PAULO RAMOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável a preocupação do ilustre Autor, pare
ce-nos que o texto do Substitutivo traduz a matéria adequada
mente , inclusive porque o Congresso Nacional, pela sistemáti
ca geral adotada pelo Projeto, poderá dispor sobre o assunto 
mediante lei ordinária. 

Pela prejudicialidade. 

ES32013-1 PAULO RAMOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Vamos adotar no Substitutivo, consoante outras Emendas a
presentadas, apenas a fixação da jornada de 8 horas, deixando 
que as convenções ou acordos coletivos estabeleçam o total 

das horas semanais. 
Pela rejeição . 

ES32014-9 PAULO RAMOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de proposição que visa á extensão da anist i a 
prevista no art . 1o. do Título das Disposições Transitórias. 

A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é 
suficiente para compensar e reparar os danos sofridos por 
grande númer9 de brasileiros atingidos pelo regime autoritá
rio . 

Pela rejeição. 

ES32015-7 PAULO RAMOS 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 . 

ES32016-5 PAULO RAMOS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32017-3 PAULO RAMOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda aditiva do eminente Senador Constituinte pre
tende vedar todo tipo de comercialização de sangue, órgãos e 
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ES32017-3 PAULO RAMOS PMDB 

tecidos humanos. 
Como se trata de matéria, a rigor, da esfera das leis 

ordinárias , somos pela sua rejeição. 

ES32018-1 BRANDÃO MONTEIRO PD1 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda tem por objetivo dar nova redação 
art. 282, que estabelece diretrizes para elaboração do 
sem contudo ind i car o órgão da administração federal a 
incumbe coordenar a execução do referido plano. 

ao 
PNE, 
que 

Em se tratando de questão da maior relevância. Nada mais 
justo que tal atribuição seja confiada a entidade devidamen -
te , credenciada a tratar do assunto , como é o caso do Conse
lho Federal de Educação. 

Quanto a gratuidade do Ensino Superior, a matéria deve 
ser definida a nível administrativo conforme disponibilidade 
de recursos e as prioridades de alocação definidas no PNE. 

Pela aprovação. 

ES32019-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição, nos termos do Substitutivo. 

ES32020-3 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES32021-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES32022-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Propõe-se, através da Emenda anexa, a supressão do pará
grafo único do art. 281, o qual permite a liberação de verbas 
públicas às escolas particulares cuja criação tenha resulta
do de lei e atendam aos requisitos mencionados no Substituti
vo, a saber: 

a) finalidade não lucrativa; 
b) reaplicação dos excedentes financeiros em educação; 
c) destinação do patrimônio, em caso de extinção, a en

tidade congênere . 
A manutenção do dispositivo questionado poderá provocar 

evasão de recursos , causando dano irreparável à educação bra
sileira. 

Pela aprovação. 

ES32023-8 BRANDÃO ·MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Entendemos que a realização de plebiscito, ou mesmo de 
referendo, no caso em questão, equivale a uma indevida devo
lução de responsabilidade à população delegante, que assumi
ria função decisória delegada ao Constituinte, em fase preté
rita. 

Pela rejeição. 

ES32024-6 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o 
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O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitu
tivo. 

Assim, somos pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

ES32025-4 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A Comi ssão de Sistematização adotou orientação que não 
pode conviver com os principias segu i dos pela emenda. 

Pela rejeição. 

ES32026-2 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

13 emendas apensas, subscritas por 37 Constituintes, re
ivindicam a supressão da letra "c" do ítem II do parágrafo 8. 
do art. 209 do Projetd da Comissão de Sistematização, a qual 
confere imunidade do ICMS ao transporte urbano de passagei
ros, nas áreas metropolitanas e micro-regiões. Justificam que 
seria uma abusiva proteção para os donos de ônibus; que a 
isenção é inadmissível, imoral e prejud i cial ao interesse pú
blico, pois o transporte de passageiros é atividade altamente 
lucrativa e monopolizada pela iniciativa privada; que a isen
ção, fruto do "lobby" de empresas de ônibus, representa um 
rude golpe nas finanças dos Estados e Munícipios; que a imu
nidade representa um custo elevado para os Estados e Municí
pios , que têm de arcar com o ônus da infraestrutura para os 
transportes urbanos; que a matéria é predominante interesse 
da administração local; que compete ao Governo do Mun i cípio 
ou do Estado outorgar a concessão de transportes urbanos, fi
xando-lhes a tarifa, não havendo lógica em proibir a cobrança 
do imposto; que não haverá tributação excessiva, pois quem 
decreta impostos sofre os ônus políticos; que não se justifi
ca a preocupação do legislador constitu i nte com o custo dos 
transportes urbanos; que a matéria deve ser decidida pe los 
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. 

ES32027-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada trata de matéria pertinente à legis
lação ordinária . A despeito de -sua alta relevância, opinamos 
pela rejeição da proposta, nos termos do 2. Substitutivo. 

ES32028-9 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

O nosso voto é pela manutenção do texto do Subst itutivo. 
Pela rejeição. 

ES32029~7 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ******* ** 

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

Pela rejeição . 

ES32030- 1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por escopo a supressão de dispos i ção norma
tiva do Substitutivo, por ~ntendê- la conflitante com o siste
ma presidencialista de governo . 

Coerente com a opção do seu Autor, pelo presidencialis
mo, a Emenda conflita com a decisão da Comissão de Sistemati
zação, ao adotar o parlamentarismo, ante o que deve ser re
jeitada. 
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ES32031-9 BRANDÃO MONTEIRO 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PDT 

PDT 

PÁG: 1606 
16/10/87 
15 :52 :30 

As funções institucionais do Ministério Público vêm 
descritas, até exaustivamente, no art. 180 do substitutivo 
apresentado pelo relator . 

Pela rejeição . 

ES32032-7 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A Constituição deve se limitar a normas gerais de orga
nização da sociedade . 

Aspectos específicos, como a criação de um tribunal de 
defesa econômica devem ser definidos a nível de legislação 
ordinária. 

Pela rejeição. 

ES32033-5 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32034-3 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32035-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Visa-se, com a presente Emenda ao acréscimo de disposi
ções pertinentes ao sistema presidencialista de governo. 

Uma vez que mantivemos o parlamentarismo que já vem sen
do a opção da Assembleia Nacional Constituinte, desde os tra
balhos das subcomissões, somos pela rejeição da Emenda. 

ES32036-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria tendên
cia crescente dos senhores Constituintes, manifestada desde o 
início dos trabalhos das Subcomissões e das Comissões 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. 

ES32037-8 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32038-6 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* 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. 

ES32039-4 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

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

ES32040-8 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ********* 

PDT 
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A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES32041-6 CARLOS CHIARELLI PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor suprimir o art. 17. 
Entendemos que a não aplicação em qualquer eleição de 

normas referentes ao processo eleitora l no ano do pleito, é 
matéria política da maior importância e deve ser estabe l ecida 
na Const it uição. 

Pela rejeição . 

ES32042-4 CARLOS CHIARELLI 
********* PARECER ********* 

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

PFL 

colide 
quanto 

ES32043-2 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição. 

ES32044-1 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

É impraticável, em regimes econom1cos baseados na livre 
iniciativa, a garantia, pelo Estado, de emprego a todos. 

O direito ao trabalho encontra-se protegido, na redação 
do Substitutivo, pela vedação da demissão imotivada. 

No que se refere ao preceito de retribuição igual para 
trabalhos iguais, parece-nos desnecessário no bojo de um tex
to calcado no princípio da igualdade entre os cidadãos . 

ES32045-9 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

O autor fixa em 100 módulos o tamanho max1mo do i móvel 
rural insuscetível de desapropriaação . Em que pese ao mérito 
de sua proposta, consideramos que a matéria deve ser tratada 
através de legislação ordinária, porque a dimensão do módulo 
rural pode ser·alterada a médio prazo, uma vez que é fixada 
de acordo com a produtividade do solo e outros parâmetros 
técnicos, que, por sua vez, dependem da evolução tecnológica, 
crescimento populacional, consequência de condições climáti
cas, etc .. 

Assim, somos pela rejeição da Emenda. 

ES32046-7 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição. 

ES32047-5 EXPEDITO JúNIOR PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende 
a Estados e Municípios 

a concessão de redução de 65% do IPI 
na aquisição de equipamentos rodoviá-
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Ressalte-se, contudo , que a coerência do sistema tribu
tário adotado pelos Constituintes torna inviável a conces
são de tratamento fiscal privilegiado. 

Pela rejeição. 

ES32048- 3 PAES LANDIM PF L 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda acrescentar inciso IV ao artigo 148, pa
ra o fim de prever o julgamento de recurso extraordinário 
contra decisõe·s definitivas do Superior Tribunal de Justiça, 
quando evidenciada a relevância da questão federal . 

Pertinente a observação, acolho a Emenda. 

ES32049-1 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia 
prevista no art. 1o. do Título das Disposições Transitór i as . 

A abrangência do dispositivo contido no Substitutivo é 
suficiente para compensar e reparar os danos sofridos por 
grande número de brasileiros atingidos pelo regime autoritá
rio. 

Pela reje i ção . 

ES32050-5 GERSON CAMATA 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 Sistemat ização . Todavia, há acordo em 
re i ntroduzir o imposto sobre serviços e em restringir o âm -
bito de incidência do Imposto de Venda a Varejo. 

Pela aprovação parcial. 

ES3205 1-3 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sob exame quer preservar na competência dos 
Munic í pios o imposto sobre serviços, suprimindo a incidência 
correspondente no imposto sobre circulação de mercadorias, 
mantido para os Estados . 

Certamente numerosos Municípios serão muito prejudica
dos com a perda do ISS. Procede também a afirmação de que a 
prestação de serviços constitui em inúmeros casos segmento 
totalmente diferente da circulação de mercadorias. De resto, 
a absorção do ISS pelo ICM alterará s i stema já implantado que 
se tem algumas espécies de operações nebulosas , poderia ser 
aperfeiçoado. 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
c í pios a tributação dos serviços em geral e com os Estados a 
tributação dos serv i ços de transporte extramunicipal e de 
comunicação. 

ES32052-1 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda supressiva proposta está sendo observada no 
Substitutivo. 

Pela aprovação. 

ES32053-0 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ****** *** 

Propõe a Emenda que, nas Disposições Transitórias , se 
responsabil i ze a União por eventual redução das receitas tri
butárias dos Estados, e estes, por eventuais reduções de re
ceitas dos seus Municípios , que venham a ocorrer em conse
quência das alterações in t roduzidas no Título VII. 

Inobstante os moti vos constantes da Justificativa , a so
lução não residiria em responsabilizar União e Estados pela 
eventual "queda acentuada nas receitas, tanto dos Estados, 
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como dos Municípios" , mas em emendar a própria Constituição , 
de modo a redistribuir as competências tributárias e rever a 
repartição de recei tas. Entretant o, o que se espera é, exat a
mente , o contrário . 

Pela rejeição . 

ES32054-8 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição em tela sugere a inclusão de dispositivo 
que determina a extensão do território do Espír ito Santo com 
os Municípios aludidos na Lei no . 3692, de 1959, a partir do 
Rio Doce até a fronteira com a Bahia. 

A matér i a , se for julgada conveniente a alteração t erri
torial , com base em estudos técnicos de viabilidade, deverá 
ser implementada pela legislação infraconst i tucional. 

Seria arbitrária a norma constituciona l que , sem a pré
via consulta popular e a análise devida viesse determinar tal 
absorção territorial . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES32055-6 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

A especificação das pessoas que devem ser reconhecidas 
como dependentes do segurado da previdência social, bem como 
das condições para a concessão de benefícios, constitui obje
to de legislação ordinária face à especific i dade dos casos e 
à variedade de tratamento que a matéria comporta. 

Pela rejeição. 

ES32056-4 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação .. nos termos do substitutivo. 

ES32057-2 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ***•***** 

A emenda visa assegurar a homens e mulheres determinar o 
número de seus filhos sem infringir o princípio à vida desde 
a concepção. 

Somos pela rejeição apesar da relevância da proposta ten
do em vista que a regulamentação do aborto deverá merecer 
melhor apreciação em ocasião mais favorável. 

ES32058-1 GERSON CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação da emenda . A redação sugerida 
cont r ibui para que o texto tenha maior clareza e seja mais 
sintético. 

ES32059-9 RITA CAMATA PMDB 
********* PARECER ********* 

Têm razão os autores da Emenda : é preciso respeitar a 
competência profissional vinculada à expressão direta do pen
samento e das artes, que tem regulamentação legal. 

Pela aprovação . 

ES32060-2 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia 
prevista no art. 1o. do Título das Disposições Transitórias. 

A abrangência do dispositivo contido no Substitut i vo é 
suficiente para compensar e reparar os danos sofridos por 
grande número de brasileiros ating i dos pelo regime autoritá
rio. 

Pela rejeição . 

ES32061-1 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES320718. 
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Pretende o autor imprimir nova redação ao Capítulo IV -
Dos Direitos Políticos , do Título II. 

A proposta segue as linhas gerais do Substitut i vo com 
pequenas alterações. 

Em que pesem os argumentos do autor, entendemos que de
vem ser mantidas as redações atuais dos Capítulos IV e V do 
Título II do Substitutivo. 

Pela aprovação parcial . 

ES32063-7 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
****** ** * PARECER ********* 

Trata-se de proposição que visa à extensão da anistia 
prevista no art. 10. do Título das Disposições Transitórias. 

A abrangência do di spositivo contido no Substitutivo é 
suficiente para compensar e reparar os danos sofridos por 
grande nú~ro de brasileiros atingidos pelo regime autoritá
rio. 

Pela rejeição. 

ES32064-5 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
*** ****** PARECER **** ** *** 

Não havendo disposição em contrário ou que extinga os 
programas a que se refere a Emenda, parece-nos desnecessário 
introduzir-se qualquer dispositivo que determine a sua manu
tenção. 

Pela rejeição. 

ES32065-3 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
***** **** PARECER ****** ** * 

A matéria, com a amplitude que lhe está sendo dada na 
Emenda, conquanto tenha cunho moralizante, não pode ser aco
lhida, por ocasionar injustiças irreparáveis . 

Pelo não acolhimento. 

ES32066-1 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda que é proposta, embora fundada em justificativa 
da mais louvável, não encontra guarida na perspectiva do 
tratamento da matéria contida no Projeto Substitutivo, sendo, 
portanto , tecnicamente impassível de aproveitamento . 

ES32067-0 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
******** * PARECER ****** *** 

A presente Emenda visa a incluir no texto em elaboração, 
regra que confira a apreciação judicial de qualquer ato pra
ticado pelo comando revolucionário, a partir de 1964. 

A matéria já se acha disciplinada, de certa forma, no 
art. 2o. de Substitutivo. 

Pela prejudicialidade. 

ES32068-8 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
**** ***** PARECER ******* ** 

Visa a incluir , no Substitutivo do Relator, matéria 
constante dos artigos 41 e 42 do Anteprojeto aprovado pela 
Comissão Temática da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher e relativos ao Tribunal de Garantias Cons -
t it uc i o na i s. 
Este Relator não acha aconselhável a instituição de um tribu
nal específico com a denominação proposta . 

Pela rejeição . 

ES32069-6 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES32070-0 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
**** ***** PARECER *** ** *** * 

Altera a redação do Capítulo I, do Título III do Substi
tutivo do Relator, que passaria a denominar-se "Dos instru
mentos jurídicos" . 
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A Emenda , de autor ia do ilustre Relator da Comissão da 
Soberania e dos direitos e garant i as do homem e da mulher, 
base i a- se em trabalhos daque l e colegiado. 

Este Relator , no seu Substi tu t i vo i ni cial, inspirou-se 
fartamen te naque l e r i co mate r ia l, mas não acha aconse l hável 
vol t ar à redação detalhada e analíti ca de textos que ele ha
via tentado sintetizar. 

Pela rejeição. 

ES3207 1-8 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
********* PARECER ********* 

O nobre Constituinte José Paulo Bisol traz-nos de novo , 
agora em forma de emenda, sua respeitável concepção do elenco 
DOS DIREITOS COLETIVOS, constante do Projeto que elaborou ao 
f i nal dos trabalhos da Comissão Temática I. O Relator da Co
missão de Sistematização já teve oportunidade de examinar 
esse brilhante trabalho , do qual aproveitou o que lhe pareceu 
compatível com a adequação que deu ao primeiro Projeto , de 
sua responsabilidade. Houve, pois, aprovação parcial . 

O reexame de todo o texto da Comissão Temática I, a esta 
altura dos trabalhos da Comissão de Sistematização pare-
ce-nos, não obstante, intempestivo . 

O presente parecer apl i ca-se às Emendas nos . 
ES32072-6, referentes a DIREITOS COLETIVOS e DO 
CIONALIDADE , respectivamente, também de autoria 
Senador José Paulo Bisol. 

ES32061-1 e 
POVO E DA NA

do i 1 ust r e 

Aplica-se também este parecer à Emenda no. ES34025-5, do 
nobre Constituinte Nelton Friedrich, que igualmente busca 
reintroduzir matéria . vencida da Comissão Temática I . 

Ainda no mesmo parecer enquadra-se a Emenda ES34044- 1, do 
nobre Deputado Lysaneas Maciel e dos Constituintes que o apo
iaram nessa proposição. 

ES32072-6 JOSÉ PAULO BISOL PMDB 
********* PARECER *** ****** 

Vide parecer à emenda no . ES320718 . 

ES32073-4 PAES LANDI M PFL 
** ******* PARECER ********* 

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

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

Pela r ejeição . 

ES32074-2 PAES LANDIM PFL 
*** ****** PARECER ** *** **** 

A Emenda apresentada propõe a supressão de matéria que , a 
nosso ver, possui alta relevância econômica e merece ser man 
t i da no texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES32075-1 PAES LANDIM PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte , a supressão do 2o. do 
artigo 66, das Dispos i ções Transitórias , que resguarda os 
d i re i tos que tenham sido adquiridos em relação a incentivos 
concedidos sob cond i ção e com prazo certo no caso de revoga
ção, por ocasião de reavaliação nos termos do "caput". 
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O d isposi t ivo é útil , inclusive par a espancar possíveis 
dúvidas de interpretação . 

Pe l a rejeição. 

ES32076- 9 PAES LANDI M PFL 
********* PARECER ********* 

Pret ende o ilustre Consti tuinte com a presente emenda 
estabelecer a obrigat ori edade de r ev i são da l ei orçamentár ia 
para 1988 , nas Dispos i ções Trans itór i as . Entendemos desneces
sário ta l disposi t ivo pois já estão previstos i ns tr umentos 
de alteração de le i s orçamentárias: os c réditos adi c i na i s. 

Pela reje i ção. 

ES32077-7 PAES LANDI M PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe , o ilustre Constituinte , modificação de c ri tér io 
de d i str i buição dos acréscimos percent uais aos Fundos de Par
t i c i pação dos Es t ados e do Dist r i t o Federal e ao Fundo de 
Partic i pação dos Mun i cíp ios, sendo 50% dest i nados à f or mação 
de Fundo de Descentralização para "atender o cust eio do pro
cesso de descentralização de encargos conforme Plano a ser e
laborado pelo Poder Executivo", podendo tal Fundo i ncorporar 
outros recursos . 

Inquestionável a necessidade do estabelecimento de plano 
de descentralização , como também proposto, sem que i sso deva 
levar necessar i amente a criação de um Fundo para o seu cus
teio, vinculando receitas dos Estados e Munic í pios . A eleva
ção gradativa de sua participação na arrecadação tr i but ária, 
como previsto no artigo 22 das Disposições Transitórias foi a 
fórmula encontrada para as acomodações necessár ias, inc l usive 
para possibilit ar paulatina descentralização. 

Pela rejeição. 

ES32078- 5 PAES LANDI M PF L 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda i ncluir di spositivo no Título VII que 
tra ta da Tributação. 

A modificação proposta va i de encontro ao Si stema 
Tributário estabelecido no Substitutivo , que prevê adequada e 
equilibrada distr i buição das receitas públicas, de i xando à 
Lei Ordinária o detalhamento decorrente. 

Pela rejeição . 

ES32079-3 PAES LANDI M PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Eme nda que, nas Di sposições Transi t óri as, fi 
que prev i sta a vigência do 4o . do art. 213 só a par tir de 
janeiro de 1994 . 

Em que pese a Just i ficativa, não há 4o. no a r t. 213 do 
Subst i tut i vo. 

Pela prejud i cialidade. 

ES32080- 7 PAES LAND IM PFL 
********* PA RECER ********* • 

Pret ende a eme nda i ncluir dispos i tivo no Tít ulo VII que 
trata da Tributação. 

A modificação proposta vai de encontro ao Si stema 
Tributário estabe lecido no Substitutivo , que prevê adequada e 
equ i librada d i stribuição das receitas públicas , deixando à 
Lei Ordinária o deta l hamento decorrente. 

Pela rejeição . 

ES32081 - 5 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Pret ende a eme nda i ncluir dispos i tivo no Tí tu lo VII que 
trata da Tributação . 

A modificação proposta vai de encont ro ao S i stema 
Tributário estabelecido no Substitutivo, que prevê adequada e 
equil i brada distribuição das rece i tas públicas, de i xando à 
Lei Ordinár i a o det alhamento decorrent e . 
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Pela rejeição . 

ES32082-3 PAES LANDI M 
********* PARECE R ********* 

PFL 

PFL 
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A Emenda quer i nt roduzir artigo que faculte aos Estados 
e à Un i ão deduzirem - dos montantes que lhes caberá entregar 
consoante previsto nos arts. 212, itens II e III, e 213, 
itens I e I! - •o valor das despesas necessárias para o 
custeio dos respectivos serviços de lançamento e 
arrecadação" . 

Trata-se de proposição análoga às Emendas ES32312-1 e 
32739-9, · valendo, no caso, análise semelhante: a inovação 
pretendida af igura-se inoportuna e i nconveniente, até porq ue 
as alegadas "despesas de lançamento e arrecadação" não ~erão 
majoradas com a entrega dessas parcelas de receitas 
partilhadas . 

Pela re j eição . 

ES32083-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

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

Pela rejeição. 

ES32084-0 MANOEL MOREIRA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A presença do dispositivo visa a evitar a mercantiliza
ção i nescrupulosa e aét i ca dos bens e valores culturais, sob 
o patrocínio criminoso do Estado . 

Pela rejeição . 

ES32085-8 MANOEL MOREIRA PMDB 
***** ** ** PARECER ** ** ***** 

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

Pela rejeição . 

ES32086-6 MANOEL MOREIRA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

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

ES32087 - 4 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

De conformidade com os argumentos expendidos pelo ilus
tre autor da emenda, somos pela supressão do dispositivo em 
questão. 

Pelo acolhimento, nos te~mos do Substitutivo. 

ES32088-2 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A opinião dom i nante na Comissão levou à redação diversa 
da que sugere a emenda . Pela rejeição. 

ES32089-1 POMPEU DE SOUZA PMDB 
*** ****** PARECER ** *** **** 

A presente Emenda objetiva alterar a redação do parágra
f o 9o. do a rt . 6o . do Projeto de Constituição. 

O tra t amento dado à matéria no Projeto é, na nossa opi
nião, o que melhor atende às muitas sugestões oferecidas pe
los senhores Constituintes. 

Pela rejeição. 

ES32090-4 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo atende à opinião major itária da Comissão 
de Sistematização, contrária ao acolhimento da Emenda. Pela 
rejeição. 
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PMDB 

PMDB 

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

Pela rejeição . 

ES32092-1 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

É de se considerar inconveniente a alteração proposta, 
porque torna-se difícil, nesta oportunidade, i dentificar-se 
ou apurar-se irregularidades cometidas pela Administração no 
processo de inativação do servidor público . 

Pela rejeição da Emenda . 

ES32093-9 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o ilustre autor nova redação ao 2o . do art. 291, no 
qual substitui o caráter proibitivo da redação existente por 
ar t iculação entre o Estado, os autores, produtores e exibido
res, no sentido de classificar e informar o público sobre a 
natureza do espetáculo. 
Sensível à argumentação contudente do proponente, adota o Re
lator redação mais branda, sem, no entanto deixar de acatar 
parte daquela oferecida. 

ES32094-7 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Assim , somos pela rejeição da emenda . 

ES32095-5 POMPEU DE SOUZA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32096-3 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não é exclusivamente de redação, como a Justifi
cação dá a entender . Substitui-se lista tríplice por eleição 
de Ju í zes , sem que se fundamente tão radical mudança no re
crutamento de magistrados. Nos Estados Unidos, o sistema de 
eleição de Juízes e Promotores tem produzido alta corrupção 
polít i ca no Judiciário. 

Pela rejeição. 

ES32097-1 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Realmente a alteração do tempo do verbo irá contr i bu i r 
para o aperfeiçoamento do texto const itucional . 

Procedendo-se como quer o autor da emenda, ficará o texto 
com sua atribuição gramatical mais clara e, logicamente , seu 
efeito se tornará mais efetivo. 

Assim, pela aprovação da emenda . 

ES32098- 0 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda dá nova redação ao parágrafo 14 do artigo 6o . 
do Substitutivo . 

A redação dada ao Substitutivo , em caráter final , é ma i s 
consentânea com o texto constitucional. 

Pela rejeição. 

ES32099-8 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emen6a , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES32099-8 POMPEU DE SOUZA 

Pela rejeição. 

ES32100-5 POMPEU DE SOUZA 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

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

Pe l a rejeição. 

ES32101-3 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

A emenda objetiva circunscrever exclusivamente as verbas 
públicas às escolas públicas. 

O Substitutivo optou pelas escolas públicas, excetuando 
as escolas confessionais, filantrópicas ou comunitárias, e 
desde que comprovem fina l idade não lucrativa e no caso de en
cerramento de suas atividades, repassem seu patrimônio a ou
tras esco l as congêneras ao Poder Público. 

Esta medida vem beneficiar às refer idas escolas que con
tribuem generosamente na formação dos jovens brasileiros . 

Diante do exposto somos pela rejeição das emendas abaixo 
relacionadas. 

ES32102-1 POMPEU DE SOUZA 
********* PARECER ********* 

ES32103-0 

A emenda está atendida no 
Favorável em parte . 

POMPEU DE SOUZA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

2o., do art. 13. 

PMDB 

Pretende o autor acrescentar na alínea "d" do parágrafo 
8o. do art. 13 a expressão "ou de empresas estatais ou de e
conomia mista." 

As referidas empresas são integrantes da admin i stração 
indireta, não havendo necessidade de citá-las. 

Pela aprovação parcial. 

ES32104-8 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES32105-6 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de uma emenda de redação e a correção proposta 
se nos afigura, totalmente, procedente. 

Parecer favorável. 

ES32106- 4 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

O verbo "desenvolver", no caso, seria ambíguo, dada, so
bretudo, a conotação que tem assumido de "desenvolver econo
micamente". Pela rejeição. 

ES32107-2 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32108-1 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda se refere à competência do Tribunal do Juri,que 
visa a ampliar, estendeu-a aos chamados delitos de imprensa. 

A sistemática adotada pelo Substitutivo, além de tradi
cional e internacionalmente adotada, é a mais condizente e 
ajustada aos nossos fundamentos jurídicos. 

Pela rejeição·. 

ES32109-9 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 
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Entendemos que o texto constitucional deve apenas fixar 
o direito de herança, ficando implícito que caberá à legisla
ção ordinária definir limites e mecanismos de tributação. 

Não há como acolher a emenda. Pela rejeição. 

E$32110-2 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Emenda no. 
ES29575-6 
ES33594-4 
E$27833-9 
ES25117-1 
ES21813-1 
ES22863-3 
ES23022-1 
ES33794-7 
ES29003-7 
ES30674-0 

ES32905-7 
ES28423-1 
E$30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
E$30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
E$30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 
ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

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

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

HARMONIZAÇÃO 
As emenda ES23484-6, E$30536-1 e ES23312-2, respectiva

mente, dos Constituintes Ricardo Izar, Paulo Roberto Cunha e 
Agripino de Oliveira Lima , embora de acordo com o texto ori
ginal em sua forma e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou licença•, (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o., do Subs
titutivo , que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
feridas expressões do parágrafo 48. O Constituinte Roberto 
Cunha faz igual proposta , de forma a deixar intocadas as 
ressalvas do parágrafo 9o.; o Constituinte Agripino de Oli
veira Lima propõe que após a palavra "científica• (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o. des
ta Constituição. O Relator, agradecido pelas sugestões, opta, 
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PMDB 

porém , por alteração redacional do parágrafo 9o. , harmoni zan
do assim os dois dispositivos , pelo que julga prejudicadas 
as emendas ac i ma referidas ( ES23484-6 , ES30536-1 , ES23312-2 . 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas, as demais , que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
fereciam redação substitutiva integral, porém discrepante da 
solução aprovada, estão consequentemente prejudicadas . São as 
seguintes . 
Emenda no. 
ES34632-6 
ES22946-0 
ES31618-4 
ES32701-1 
ES 24884-7 
ES31902-7 
ES3061 2-0 
ES26521 - 1 
ES32600-7 
ES27377- 9 
ES28055-4 
ES29719-8 

ES32111-1 

Constituinte 
Adolfo 01 ive i ra 
Jesus Tajra 
Car los Chiarelli 
Manoe l Moreira 
Paulo Mincarone 
Haroldo Saboia 
Percival Muniz 
Nilson Gibson 
Geraldo Campos 
Roberto Jefferson 
Costa Ferreira 
Matheus Iensen 

POMPEU DE SOUZA 
**** ***** PARECER **** *** ** 

PMDB 

A opinião majoritária na Comissão de Sistematização con
duziu à eliminação do parágrafo 34 do art. 6o . . Face à su
pressão do dispositivo emendado, votamos pela prejudiciali
de. 

ES32112-9 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ** *** **** 

Apesar da relevânc i a da proposta, não deverá Jer incluída 
no texto do Substitutivo , por tratar-se de matéria apropriada 
para legislação complementar . 

Pela rejeição . 

ES32113-7 POMPEU DE SOUZA PMDB 
******** * PARECER ********* 

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

Optou, também , por disciplinar, nas Disposições Transitó
rias- Art . 67 do Substitutivo- os aspectos de prazos, ob
jetos de polêmica . 

Com tal medida , ficam atendidas, ao mesmo tempo , as emen
das supressivas e aquelas de caráter modifica t ivo ·- ainda que 
parcialmente. 

ES32114-5 POMPEU DE SOUZA PMDB 
**** ***** PARECER **** ***** 

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

Pela rejeição . 

ES32115-3 POMPEU DE SOUZA PMDB 
** *** **** PARECER ***** **** 

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

ES32116-1 POMPEU DE SOUZA PMDB 
** ******* PARECER ******* ** 

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

Pela rejeição. 

ES32117-0 POMPEU DE SOUZA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Propõe o autor que se acrescente ao 4o. do art. 291, texto 
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que determina a pronta regulament ação , por Lei Complementar 
dos conceitos de monopólio e oligopólio . 
A necessidade de manter a concisão do texto consti t ucional o
briga o Relator propor a r ejeição da present e Emenda . 

ES3 2118-8 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES32119-6 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Rela t ar i a , levando em cont a a i nda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritári~ dos Constituintes que so
bre o assunt o também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conc l usão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por in~eiro 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. 

ES32120-0 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Realmente a substituição do pronome simples pelo compos
to enriquecerá o vernáculo do texto . 

Assim, pelo seu acolhimento . 

ES32121-8 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A matér ia const ante da presente emenda, embora os altos 
propósitos do nobre Constituinte, conflita com a s i stemáttca 
geral adotada para a elaboração do Substitutivo. 

Assim , somos pela rejeição da emenda. 

ES32122-6 POMPEU DE SOUZA PMDB 
****** *** PARECER ******** * 

Realmente , a transposição do item V do artigo 82 para o 
artigo 77, trará um maior aperfeiçoamento ao tex t o do Subst i 
tutivo, pois dará ao Congresso Nacional a competênc i a de ele
ger o Primeiro-Ministro e o Defensor do. Povo , e não apenas à 
Câmara dos Deputados , isto no caso de ser adotado o Sistema 
parlamentarista. 

Assim, pela sua aprovação. 

ES32123-4 POMPEU DE SOUZA 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
tend i mento predominante na Comissão de Si stematiiação. 

ES32124-2 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Pela aprovação na forma do Substitutivo . 

ES32125- 1 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no. ES26407-9. 

ES32 126-9 POMPEU DE SOUZA PMDB 
*** ****** PARECER **** ***** 

A Emenda supressiva proposta está sendo observada no 
Substitutivo . 

Pela apr ovação. 

ES32127-7 POMPEU DE SOUZA PMDB 
***** **** PARECER ***** **** 
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ES32128-5 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

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

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

outros dispositivos não são de natureza verdadeiramente cons
tituc i onal, e serão me lhor definidas em lei ord inári a. 

Pela rejeição. 

ES32129-3 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda a i nclusão da Polícia Rodoviár ia Fede
ral como órgão integrant e da Segurança Pública . 

As atribuições da ref erida 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. 

ES32130-7 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES32131-5 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pelo 
substitutivo do Relator atende melhor à discipl i an da maté-
ria. 

ES32132-3 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda sob exame, ao lado de outras, propõe a supressão 
da competência do Senado para estabelecer alíquotas pa ra as 
operações intra-estaduais com energia elétrica, minerais, 
petróleo e combustíveis lí quidos e gasosos dele derivados. 
Justifica que a disposição perde sentido à medida que outra 
Emenda propõe a permanência do Imposto único. 

A ser acolhida a preservação dos impostos únicos, quer na 
órbita federal hoje praticada, quer na órbita dos Estados, a 
Emenda também seria acolhida. A matéria comporta várias 
alternativas. 

Mas as versões do Projeto de Const it uição vem mantendo a 
transferência para o campo do ICM de todos os bens antes 
submetidos aos impostos únicos. 

Mas em respeito à autonomia federativa, nova versão do 
Projeto mantém apenas os minerais no inquinado item II. 

Pela aprovação parcial. 

ES32133-1 SAULO QUEIRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda postula a supressão do 4o. do Art. 18, sob a 
alegação de que o preceito contraria o espírito liberal que 
inspirou todo o Capítulo. A ponderação, data venia, não pro
cede , realmente, facili tamos ao máx imo a criação de Partidos 
Políticos, porém, no que diz respeito à propaganda eleitoral 
gratuita, à utilização graciosa do rádio e da televisão , além 
dos recursos do fundo partidário, faz-se mister , criarmos 
algum pré-requisito, sob pena de pulverizarmos, totalmente, o 
tempo e os recursos, tornando i mprofí cua a partic ipação das 
agremiações que comprovadamente tenham eleitorado. Entende
mos, no entanto, mais prudente deixar o assunto à deliberação 
de lei complementar. 

ES32134-0 SAULO QUE IRÓZ PFL 
********* PARECER ********* 
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As numerosas Emendas ao artigo 74 confirmaram a i nexis
tência de unidade de opinião sobretudo quanto a dois aspectos 
fundamentais: o do sistema misto e o do número máximo de De
putados por Estado . Nessas e em outras circunstâncias procu
ramos atender, em parte, às finalidades persegu i das pela pro
posição . 

Pela rejeição , na forma do Subst itutivo. 

ES32135- 8 SAULO QUEIROZ PFL 
***** **** PARECER ****** *** 

Esta Emenda i ntenta que permaneça , sob a competência da 
União, os impostos sobre energia e l étrica, lubri f icantes lí-
quidos ou gasosos e os minerais , para tanto acrescentando 
ítens ao art. 207 do SUBSTITUTIVO do Relator ( projeto de 
Cont it ui ção) . 

Pelo sistema tributário adotado pelos Constituint es, a 
União perderá seis tributos sobre: 1) Transporte ; 2) Comuni
cações ; 3) Lubrificantes e Combustíveis ; 4) Energia elétrica; 
5) Territorial; 6) Minerais . 

Assim , o que pretende a Emenda trar i a desequ i líbr i o ao 
sistema tributário, porquanto , alteraria as receitas t ri butá
rias dos Estados e do Distrito Federal, que passar i am a rece
ber as receitas destes impostos (1 a 6, supramencionados) . 

Pela rejeição . 

ES32136-6 SAULO QUEIROZ PFL 
********* PARECER ******** * 

Pela rejeição, tendo em vista que a propositura já foi 
atendida com a supressão do inciso v do artigo 37 , que dava 
essa competência aos Estados Federados. 

ES32137-4 NELSON JOBIM PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adota orientação que não po
de conviver com os rumos precon i zados pe l a emenda . 

Pela rejeição . 

ES32138-2 NELSON JOBIM PMDB 
****** *** PARECER ** ******* 

Emenda ao parágrafo 49 do art. 6o. com vista a tornar o 
dispositivo abrangente. 

A proposta já aparece concisa e abrangente na redação 
oferecida pelo Substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES32139-1 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ***** *** * 

Um terço para ascensão dos Auditores é número muito eleva
do . 

Pela reje i ção . 

ES32140-4 NELSON JOBIM' PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Pela aprovação, tal como propõe o ilustre Const i tuinte . 

ES32141-2 MAURO BENEVIDES PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela re j eição. 

ES32142-1 GERALDO CAMPOS 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 Subst i tutivo a 
ser apresentado pelo Relator em razão do acolhimento de Emen
das nesse sentido , somos pela prejudicialidade da proposição. 

ES32143-9 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ***** ** ** 
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A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o . das Disposi
ções Transitórias, o qual prevê a criação de Estados com o 
desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como 
a transformação de Territórios Federais em Estados. 

Não vemos razões plausíve i s para a manutenção do disposi
tivo em tela no texto constitucional em elaboração,ainda mais 
quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivi
são territorial do País, tendo em vista o in t eresse público 
da medida . 

Somos , portanto, pela aprovação da emenda . 

ES32144-7 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos .do Substitutivo, que suprime o 
parágrafo único do art. 52 das Disposições Transitórias. 

ES32145-5 PRISCO VIANA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda proposta estimula a eficácia do transporte a
quaviário nacional, bem como aprimora o texto constitucional. 

Pela sua aprovação parcial . 

ES32146-3 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES32147-1 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES32148-0 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A formulação definida no Substitutivo para conceituar a 
ordem econômica, seus fundamentos, finalidades e princípios, 
embora cobrindo um espectro o mais amplo possível, procurou 
ser concisa. 

Outras definições específicas, sobre intervenção do Es
tado na economia, as modalidades e instrumentos dessa inter
venção, ou formas de associação privada, caberiam, como está 
no texto citado, em lugar próprio, em artigos destacados, por 
intermédio dos quais resguar-se-ia a ordem necessária num es
crito constitucional sendo esta ordem vista como disposição 
recíproca, equilibrada e coerente das partes de um todo. 

Pela rejeição. 

ES32149-8 HAROLDO SABÓIA 
********* PARECER ********* 

A proposta já consta de declaração de Princípios. 
Pela Prejudicialidade. 

ES32150-1 HAROLDO SABÓIA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

A Emenda detalha a política agrícola, que deverá ser reme
tida para estudo posterior. 

Pela sua rejeição. 

ES32151-0 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido 
para a concessão da aposentadoria por velhice dos trabalhado-
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A respeito , cumpre assinalar que , indiscutivelmente, a 
média de vida do brasileiro aumentou cons i deravelmente nas 
últimas décaadas , como se pode comprovar por recentes dados 
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto. 

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

Pela rejeição. 

ES32152-8 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda acrescenta ao texto do Substitutivo do Rela t or , 
disposição normativa, visando ao seu aperfe i çoamento. 

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

ES32153-6 HAROLDO SABÓIA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que os Territórios são en
tes administrativos e integram a União. Caberá a lei federal 
dispor sobre a sua organização administrativa e judiciária. 
Não seria , pois, aconselhável previsão constitucional dando 
aos Estados atribuições para fiscalizar as atividades inter
nas dos territórios. 

ES32154-4 HAROLDO SABÓIA PMDB 
** ****** * PARECER ***** **** 

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

Propugna , ainda, pela administração tripartite em enti
dades de formação ou orientação profissional, dirigidas 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, os trabalhadores, todos têm meca
nismos de representação ao seu dispor, no regime democrático, 
inclusive os representantes eleitos para o Poder Legislativo. 

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

Somos pela rejeição. 

ES32155-2 HAROLDO SABÓIA PMDB 
********* PARECER *** ****** 

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

ES32156-1 HAROLDO SABÓIA PMDB 
** ** *** ** PARECER **** *** ** 

A matéria constante da presente emenda é típica da legis
lação infraconst i tucional. 

Pela rejeição. 

ES32157-9 MANOEL MOREIRA PMDB 
** ******* PARECER ******* ** 

A presente emenda foi contemplada no Substitutivo. 
Assim, pela sua rejeição. 

ES32158-7 MANOEL MOREIRA PMDB 
***** **** PARECER *** ***** * 

A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o. das Disposi
ções Transitórias, o qual prevê a criação de Estados com o 
desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como 
a transformação de Territórios Federais em Estados . 

Não vemos razões plausíveis para a manutenção do disposi
tivo em tela no texto constitucional em elaboração , ainda ma i s 
quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivi-
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são territorial do País, tendo em vista o interesse público 
da medida. 

Somos , por t anto , pela aprovação da emenda. 

ES32159-5 MANOEL MOREIRA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte , a supressão do art i go 54 
das Disposições Transitórias , que mantém a Zona Franca de Ma
naus por prazo indeterminado. 

A exper iência vitoriosa da Zona Franca, instituída atra
vés do Decret o-lei no . 288 , de 28 de fevereiro de 1967, acon
selha a sua manutenção . 

Pela re jeição. 

ES32160-9 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ******** * 

Concordamos com a supressão do parágrafo 2o . pois os Es
tados e Mun i cípios têm a mesma responsabilidade que a União 
na preservação do patrimônio ecológico do País. Além disso, o 
r estante do art . 233 também foi suprimido por julgar-se que 
a matéria não é de natureza verdadeiramente const i tucional , e 
sim mais própria à esfera da legislação ordinária. 

Pela aprovação parcial . 

ES32161-7 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O estabelecimento de um piso para os valores dos benefí
cios previdenciários é uma das mais reiteradas propostas dos 
constituintes. Assim vemo-nos impossibilitados de atende r a 
proposta do autor da emenda. 

Pela rejeição. 

ES32162- 5 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe, o Constituinte Manoel Moreira, a supressão das 
alíneas "a" e "b" do inciso III, do artigo 61 das Disposições 
Transitórias , sob a justificativa de que o estabelecimento 
dos critérios de cálculo das quotas dos Est ados, Distrito Fe
deral e Municípios, no rateio dos Fundos respectivos, seria 
atribuição de lei complementar, no pressuposto da conveniên
cia de dotar o mecanismo da necessária flexibilidade . 

O acolhimento da Emenda nos te r mos da justificação le -
varia à supressão, mesma, de todo o dispositivo, para maior 
coerência e harmonia do texto . 

Pela aprovação . 

ES32163-3 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se coaduna com o atual propósito de 
simplificar a redação do Projeto de Constituição mediante a 
supressão de artigos prescindíveis . 

Pela Aprovação. 

ES32164-1 ALUÍZIO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A proposição em exame objetiva a inclusão de dispositivo 
no Título das Disposições Transitórias, no sentido de atri
buir à lei complementar o estabelecimento do Plano de Descen
tra lização de Encargos Públicos. 

A matéria pertinente às finanças públicas acha-se siste
maticamente prevista em Capítulo próprio do Substitutivo , re
sultando inquest~onável o seu detalhamento pela legislação 
infraconstitucional. 

Todavia, a forma e a denominação do diploma legal com
plementar e o seu exato conteúdo devem ficar para o Congresso 
Nacional. 

Parece-nos desnecessária a menção do mesmo nos termos da 
Emenda. 

Pela rejeição . 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

- -~~--~ 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES32165-0 ALUÍZIO CAMPOS 
********* PARECER ********* 

PÁG : 1624 
16/1 0/ 87 
15 :52:30 

PMDB 

"Pacta sunt servanda". Quem ingressou na Magistratura com 
determinado direito não o deve , moralmente, perder , pelo ad
vento de regra constitucional contrária. 

Pela rejeição. 

ES32166-8 ALU ÍZI O CAMPOS PMDB 
********* PARECER ******** * 

Pret ende 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 insp i rado na Emenda ES32871-9 , é de ser 
cons i derada parcialmente aprovada, já que a idéia da 
proposi ção estará contida na nova redação dada àquele 
dispositivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES32167-6 ALU ÍZIO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A fixação, no texto constitucional, de l imi te mínimo de 
idade para a concessão da aposentadoria por velhice constitui 
-se, no fundo , em mais uma garant i a para o trabalhador. 

Pela rejeição . 

ES32168-4 JOÃO CALMON PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art . 193. 
A proposta contida na Emenda não regula apropriadamente a 

matéria. Razão pela qual adotamos diversa redação no novo Su
bstitutivo que oferecemos . 

Pela rejeição da Emenda. 

ES32169-2 JOÃO CALMON PMDB 
********* PARECER ***** **** 

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

Pela rejeição. 

ES32170-6 JOÃO CALMON PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A presente Emenda pretende alterar a redação do item IV, 
do Art. 222 do Substitutivo, no sentido de reportar-se o 
mesmo ao Art . 280 , além de incluir outro dispositivo em 
substituição ao Art. 280 supracitado, renumerando-se os 
demais . 

Por derrade i ro, sugere a proposição a supressão do Art . 57 
do Título relativo às Disposições Transitórias . 

A mod i ficação proposta no Art. 222 é procedente , ass im 
como a supressão do Art . 57 do Título X. 

Pe l a aprovação da Emenda . 

ES32171-4 ÉZIO FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pe la rejeição . 

ES32172-2 ÉZIO FERREIRA PF L 
********* PARECER ********* 

O ar ti go foi suprimido , pois a sua proposta já está con
templada em outros dispositivos do Capítulo. Seu detalhamento 
e elementos secundários serão tra t ados pela lei ordinária . 

Pela re j eição. 

ES32173-1 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A matéria é digna de tratamento pela le i ordinária e pe-
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Pela rejeição. 

ES32174-9 INOC~NCIO OLIVEIRA 
********* PARECER **** ***** 
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O artigo foi suprimido, pois a sua proposta já está con
templada em outros dispositivos do Capítulo. Seu detalhamento 
e elementos secundários serão tratados pela lei ordinária . 

Pela rejeição. 

ES32175-7 EDISON LOBÃO PFL 
*** *** ** * PARECER ** * *~* *** 

Exclui do Judiciário os funcionários dos Juízos (mantém 
apenas os Juízes). 

Atribui aos integrantes de Tribunais Superiores proventos 
não inferiores aos dos Secretários de Estado, sem indicar de 
que Estado. 

Magistrados nomeiam os Magistrados (o Poder não emana do 
povo). 

Suspende, para os notários, o Código Penal, até que lei 
COMPLEMENTAR o revalide. 

Estabelece que lei FEDERAL fixará emolumentos em São Pau
lo e Piauí. 

Protege mais à lei do que à Constituição, cujo descumpri
mento só pode ser reconhecido com quorum especial. 

Transforma o STF em câmara revisora do Congresso, podendo 
desfazer todas as leis, o que anula a Divisão de Poderes e 
institui a ditadura judiciária. 

Suprime a regra, da experiência jurídica universal, "ne 
procedat judex ex officio" . 

Transforma o STF, já sobrecarregado, em Consultoria-Geral 
do Povo. 

Estabelece, com o recurso extraordinário para o STF, qua
tro instâncias. 

Não obstante o alto mérito de algumas propostas, opinamos 
pela rejeição na forma do Substitutivo . 

ES32176-5 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda , múltipla, refere o título VIII, Capítulo I do 
Substitutivo do Relator. Acrescenta expressões ao artigo 226, 
parágrafo do artigo 234 (exclue do monopólio as refinarias em 
funcionamento do País), altera as redações dos parágrafo 3o. 
do artigo 236 e úncio do artigo 241, bem assim suprime o de 
número 242. No mais, repetindo-o, mantém o texto do Substitu
tivo do relator. Quanto a este, embora tivéssemos mantido i
nalteradas inúmeras das suas formulações, boa parte dessas e
voluíram no processo de negociação, em alguns casos substan
cialmente . 

Pela aprovação na forma do Substitutivo . 

ES32177-3 JOSÉ EGREJA PTB 
******** * PARECER ***** **** 

Esclarece o ilustre autor, na j~stificação, que sua E
menda quase nada acrescenta ao já existente. Procura, apenas , 
"desbastar a pedra opaca para descobrir-lhes o brilho". Real
mente a Emenda dá melhor redação a alguns dispositivos doca
pítulo, mantendo a sua maioria na forma com que está redigi
do. 

ES32178-1 JOSÉ EGREJA PTB 
*** ****** PARECER *** ****** 

As emendas 32178-1, 29340-1, 29338-9 , 29337-1, 29336-2 
e 29335-4, de autoria do nobre Constituinte Deputado José 
Egreja, formam um todo coerente que modificaria excessivamen
te o Titulo I do Substitutivo, alterando-o em pontos que jul
gamos fundamentais . Pela rejeição. 

ES32179-0 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER *** ****** 
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A Emenda é substitutiva da redação anterior à edição do 
Substitutivo do Relator. 

A este Substitutivo, mediante consenso, tende-se a che 
gar a um denominador comum, a uma redação final, o que exclui 
a adoção da presente Emenda. 

Pela rejeição. 

ES32180-3 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* . 

A emenda propõe nova redação do Capítulo II-do Título VIII. 
A proposta procura reestruturar os dispositivos contidos no 

capítulo II com o objet i vo de melhor adequá-los e reordená
los, dentro das normas da técnica legislativa. 

Algumas imprecisões contidas na emenda provocaram recuos em 
relação ao texto do substitutivo, principalmente quando afir
ma que a reforma agrária será feita apenas nas áreas inexplo
radas. Já é tradição constitucional que são passíveis de de
sapropr i ação todos os imóveis que não cumprem a sua função 
social, assim definido no Estatuto de Terra (art . 2o. ) . 

Ao estabelecer que os TOAs podem ser utilizados como meio 
de pagamento de qualquer tributo da União ou outra qualquer 
finalidade em lei, o autor inviabiliza, o processo de reforma 
agrária. É o mesmo que determinar o pagamento da indenização 
da terra nua em dinheiro. 

Após acurado exame da emenda, resolvemos acolhê-la em par
te. 

Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 

ES32181-1 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda proposta, em que pese conter objeções fundadas 
em motivos dos mais louváveis, não se enquadra inteiramente 
na perspectiva jurídico- i nstitucional contida no Projeto 
Substitutivo. Por essa razão, trata-se de proposta objetada 
pela prejudicialidade . 

Pela prejudicialidade .. 

ES32182-0 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Pretende o autor imprimir nova redação ao Capítulo IV 
Dos Direitos Políticos. 

A proposta segue as linhas gerais do Substitutivo, com 
pequenas alterações. 

Em que pesem os argumentos do autor, entendemos que deve 
ser mantida a redação atual do referido Capítulo. 

Pela aprovação parcial. · 

ES32183-8 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda se propõe a substituir todo o Capítulo referen
te aos Partidos Políticos. Acontece, contudo, que em suas li
nhas gerais é idêntica à nossa proposta. Por isso conside
râmo-la prejudicada. 

ES32184-6 JOSÉ EGREJA PTB 
**** ***** PARECER ********* 

Trata-se de Emenda Substitutiva ao capítulo I do Substi
tutivo do Relator . Não achamos aconselháveis as alterações 
terminológicas propostas, que poderiam prestar-se a confusão 
com outros institutos homônimos. 

ES32185-4 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Trata-se de emenda substitutiva ao Capítulo II do Título 
III do Substitutivo do Relator. Não julgamos conveniente a 
instituição do Defensor do Povo. 

Pela rejeição. 

ES32186-2 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por estar em desaçordo com o novo substitu
tivo do Relator. 
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A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Subs t itutivo. Pe
lo contrári o, a filosof i a e dire t rizes que procu r amos adotar 
buscam .oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES32188-9 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Subs ti tu ti vo . Pe
lo contrário , a filosofia e diretri zes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescind í vel ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES32189-7 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES32190-1 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES32191-9 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidde, em decorrência da supressão do dis
positivo do texto do Projeto de Constituição . 

ES32192-7 JOSÉ EGREJA PTB 
********* 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. 

ES32193-5 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

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

ES32194-3 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda, além de contrariar o disposto no artigo 23, 
par. 2o. do RIANC, suprime partes vitais do Capítulo I do tí
tulo V. 

Pela rejeição . 

ES32195-1 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A emenda contraria o disposto no art. 23, 2o. do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte. 

Pela prejudicialidade. 

ES32196-0 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a a l terar a redação de dispos i ção normativa 
do Subs ti tutivo , objetivando o seu aprimoramento . 

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

ES32197-8 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Dá ao Judiciário o domínio dos concursos e a poss i bili
dade de impor a nomeação dos .que e 1 e aprove. 

Permite deconsi~e~ar -se a antiguidade por mera maioria 
absoluta. 
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Permite presença intimi dadora de facínoras nos julgamen
tos. 

Inclui na Constitu ição regras ínf i mas sobre concessão de 
férias e licenças a serv i dores. 

Mantém Magistrados três anos sem vitaliciedade, condição 
de independência. 

Dá mais proteção à lei do que à Constituição , cujo des-
cumpr i mento só pode ser declarado com quorum espec ia l . 

At ri bui a Juízes de Paz a participação em conc íli os . 
Prevê processo com prejulgamento ( 3o . do art. 114). 
Proibe atualização automática de valores , nos precatórios 

que não sejam pagos no dia 01 de julho . 
Subtrai os notários ao Código Penal, enquanto suas regras 

não forem revalidadas por lei COMPLEMENTAR . 
Aumenta ao invés de diminui r as obrigações já excess i vas 

do Supremo Tribunal . 
Transforma o STF em terceira câmara do Congresso , com a 

facu l dade de desfazer todas as leis ( 5o. do art . 121) , anu
lando ditatorialmente a Divisão dos Poderes . 

Pela rejeição. 

ES32198-6 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos perseguidos pela Emenda foram em parte aten
didos pelo Substitutivo . 

Assim, opinamos pela aprovação parcial. 

ES32199-4 JOSÉ EGREJA PTB 
********* 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 . 

Re it eradas vezes manifestamos nossa convicção de que o Es
tado de Defesa , como salvaguarda do Estado, é medida pre l imi
nar que evita a decretação do Estado de Sítio . Assim , optamos 
pela manutenção do texto inserido no Substitutivo sob exame. 

Pela rejeição. 

ES32200-1 JOSÉ EGREJA PTB 
· ********* PARECER ********* 

Pela rejeição, conforme parecer da emenda no . ES24080-3. 

ES32201-0 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Visa esta emenda substituir o texto do Cap. III do Títu
lo VI do Projeto por nova redação (do art. 144 e seus inci
sos e parágrafos ) . A matéria é a segurança pública. Após exa
me acurado optamos pela so l ução constant e do substitut i vo . 

Pela rejeição . 

ES32202-8 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe alterar a redação do Tít ulo VI I, 
do Projeto de Const it uição da Comissão de Sistemati zação. 

No tocante aos dispositivos atinentes às Finanças 
Públicas , a Emenda mantém a redação do Projeto em questão. 

O mesmo no que tange à disposições relativas aos 
Orçamentos. 

Assim, considerando que os objet ivos pretendidos pela 
Emenda já estão contemplados no Substitutivo , somos pela sua 
prejudicialidade. 

ES32203-6 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER *** ****** 

A presente Emenda é, na verdade, cópia fiel do texto (art . 
255 e 256) do Substitutivo . 

Assim , opinamos pela prejudi cialidade da proposta. 
Pela prejudicialidade . 
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A emenda visa a dar nova redação a dispositivo do Título 
referente à Ordem Social, e poderá ser retomada em fase pos
terior do processo de elaboração cons titucional. No momento, 
optamos por manter a redação original . -

ES32205-2 JOSÉ EGREJA PTB 
********* PARECER ********* 

Emenda acolhida parc i almente quanto ao mérito , nos termos 
do Substitutivo do Relator. 

Pela aprovação parcial . 

ES32206-1 JOSÉ EGREJA 
********* PARECER ********* 

Pela prejudicialidade. 

ES32207-9 JOSÉ EGREJA 
********* PARECER ********* 

PTB 

PTB 

O Substitutivo, nos termos em que se apresenta, leva em 
consideração algumas sugestões do eminent e Constitu inte . 

Pela aprovação na forma do Substitut ivo. 

ES32208-7 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda dá nova estrutura ao art. 139 e s uas a
líneas, com, também , nova redação , que reputamos mais adequa
da. Porém, já adotamos uma outra emenda, de teor igual, cor
rigindo-a. 

Pela aprovação nos termos do parecer à ES 23025-5 . 

ES32209-5 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende esta emenda dar nova redação ao art. 449 ( 
do Projeto , a fim de cr i ar Tribunais Federais Regionais no 
Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Distrito 
Federal, a se instalarem dentro de se i s meses contados da 
promulgação da Constituição. Incluímos d i spositivos, que efe
tua essa criação, mas deixa à legislação complementar a de
signação dos Estados onde serão instalados. 

Pela aprovação parcial. 

ES32210-9 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

Dispõe-se, o Autor da Emenda, a "enxugar", o texto pro
posto, redefinindo a competência originária do Supremo Tribu
nal Federal, a fim de torná- lo , efetivamente, o guardião da . 
Constituição. 

Excluída a referênc ia ao Defensor do Povo e ampliada a 
competência para o julgamento dos conflitos de jurisdição, 
somos pela aprovação da Emenda, na sua i ntegralidade. 

ES32211-7 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em ep ígrafe tem por escopo o aprimoramento do 
art . 151 do Substitutivo, que define a competência do Superi
or Tribunal de Justiça. 

Acolho integralmente a proposição, pelos fundamentos ex
postos. 

ES32212-5 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

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

A proposição foi parcialmente acolh i da na nova versão a 
ser ofertada ao exame dos Srs . Constituintes . 

Pela aprovação. 

ES32213-3 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

Visa a Emenda dar nova redação ao Art. 201, para acres-
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centar que as contribuições nele indicadas observarão o dis 
posto no item III do Art . 197. 

Por não se considerarem tr i butos, nos ter mos do Art. 195 , 
parece-nos inadequado aplica r -se às contribuições o disposto 
no Art . 197 . 

Por outro lado, revestindo- se elas de características 
próprias que as destinguem dos tributos, entendemos que sua 
criação deve obedecer apenas ao disposto nos itens I e III do 
Art . 202, aplicando-se , todavia , critérios análogos aos esta
belecidos no Art. 199 para a instituição de outras fontes 
destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade 
social , conf orme prevê o 2. do Art. 259. 

Pela rej e ição. 

ES32214-1 NELSON JOBIM PMDB 
****** *** PARECER **** ***** 

Buscando dar nova redação ao parágrafo 5o . do artigo 149 
do Substitutivo, a proposição em exame entra em testilha com 
a Emenda no. es27403-1 , anteriormente aprovada, o que nos im
pele a rejeitá-la . 

ES32215-0 NELSON JOBIM PMDB 
****** *** PARECER ** *** **** 

A Emenda busca suprimir a exclusividade que detém o Presi
den t e da República na indicação dos Ministros do Supremo Tri
bna 1 Federa 1 . 

Aos argumentos expostos em prol da tese contrapõem-se o 
incentivo ao retorno do corporativismo e o despertar do sen
timento de "gratidão política" que, por certo, comprometeriam 
a independência do julgador assim guindado à mais alta Corte 
de Justiça do País. 

Ressalte-se que ainda mais cerceado sentir-se-á esse ju i z 
se lhe for retirada a vitaliciedade. 

Pela rejeição. 

ES32216-8 NELSON JOBIM PMDB 
*** **** ** PARECER *** *** *** 

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

Pela rejeição. 

ES32217-6 NELSON JOBIM PMDB 
****** *** PARECER ***** **** 

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

ES32218-4 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER **** ***** 

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

Acolho a propos1çao para o fim de suprimir do texto o 
vocábulo "Federais", inserido equivocadamente após a expres
são "Tribunais de Justiça". 

ES32219-2 NELSON JOBIM PMDB 
**** ***** PARECER *** **** ** 

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

ES32220-6 NELSON JOBIM 
********* PARECER ******* ** 

Matéria infraconstitucional . 
Pela rejeição. 

PMDB 

ES32221-4 NELSON JOBIM PMDB 
******** * PARECER ********* 

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



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES32222- 2 NELSON JOBIM 
********* PARECER **** ***** 

PÁG: 1631 
16/ 10/87 
15:52:30 

PMDB 

Inobstante o tema preconizado na Emenda , sua rejeição 
decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito com o 
direcionamento do conj unto . 

Pe l a rejeição . 

ES32223-1 NELSON JOBIM PMDB 
*** ****** PARECER ***** **** 

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

ES32224-9 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

Suprime o duplo grau de jurisdição , conquista da experiên
cia jurídica universal. 

Pela reje ição. 
------------------------------- ------------------- -------~---------------------

ES32225-7 NELSON JOBIM PMDB 
** ******* PARECER **** ***** 

A Emenda fundiu as alíneas "a " e "b" do item II do ar 
tigo 148 do Substitutivo e incluiu no rol dos institutos que 
têm assegurada a via recursal ord i nária , na Suprema Corte, o 
mandado de injunção. Entretanto, estabelece como instância 
originária unicamente o Superior Tribunal de Justiça . 

O Substitutivo , assim, foi, em parte, suplementado pela 
Emenda . 

Pelo acolhimento parcial . 

ES32226-5 NELSON JOBIM PMDB 
******* ** PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES32227-3 NELSON JOBIM PMDB 
***** **** PARECER ********* 

Segundo seu Autor, a Emenda retira do projeto a expressão 
"por outros tribunais" (art. 148, III) . Com isso, o controle 
de constitucionalidade a ser exercido pelo Supremo Tribunal 
Federal, na via do recurso extraordinário, alcança também as 
decisões de juízes singulares e de colegiados de primeiro 
grau, impedindo a violação do texto constituc ional . 

Dita Emenda é originária do Conselho Federal da OAB. 
Pela aprovação. 

ES32228-1 NELSON JOBIM PMDB 
*** **** ** PARECER ***** **** 

Pela rejeição, de acordo com entendimento predomi nan t e 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição. 

ES32229-0 NELSON JOBIM PMDB 
** *** *** * PARECER ** ** ***** 

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

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

Pela rejeição . 

ES32230-3 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Busca a Emenda elevar o número de Ministros que comporão 
o Superior Tribunal de Justiça (art. 150). A matéria, entre
tanto, já obteve consenso no seio da Comissão , fixando-se a
quele quantitativo em trinta e três. 

Pela rejeição. 

ES32231-1 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 
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Propõe a Emenda que se enfatize, no texto, a função pre
cípua do Supremo Tribunal Federal de guardião da Constitui
ção. 

Pelo acolhimento . 

ES32232-0 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela reje i ção, de acordo com entendimento predominante 
na Com i ssão de Sistemati zação . 

Pela reje ição . 

ES32233- 8 NELSON JOBIM 
********* PARECER ********* 

Improcedente e impe rtinente . 

PMDB 

As atividades do Poder Judiciário e do Ministério Público 
não se confundem . 

Consequentemente , o controle e fiscalização de suas ativi 
dades e deveres funcionais não podem caber a um mesmo órgão . 

Pela rejeição . 

ES32234-6 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ***** **** 

A emenda propõe outra redação, com conteúdo quase igual. 
para o art. 145, referente aos débitos da fazenda pública. 
Optamos por texto mais explicativo. 

Pela rejeição. 

ES32235-4 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES32236-2 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Assegura o cumprimento da lei e da Constituição apenas na 
sua letra e não na sua finalidade . 

Pela rejeição. 

ES32237-1 NELSON JOB IM PMDB 
********* PARECER ******* ** 

Propõe alteração no parágrafo 26 do artigo 6o . . Nada dis 
tingue o escopo da redação do Projeto e aquele da emenda. 

ES32238-9 NELSON JOBIM PMDB 
** ******* PARECER *** ****** 

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

ES32239-7 NELSON JOBIM PMDB 
****** *** PARECER **** ** ** * 

A ex i gência , que a emenda pret ende restabelecer, fa z par
te da Constituição atual e durante as votações anteriores, 
respectivamente na Subcomissão e na Comissão, foi rejeitada 
por expressiva maioria de votos. Preferimos assim, manter a 
fórmula consolidada ao Substitutivo bastante mais liberal. 

ES32240-1 NELSON JOBIM PMDB 
**** ** *** PARECER ** ******* 

Emenda ao 56 do Art. 6o., propondo sua supressão. 
A matéria está sendo deslocada para o capitulo da ordem 

econômica, com outra redação. 
Pela rejeição . . 

ES32241 - 9 NELSON JOBIM 
********* PARECER ******* ** 

Improcedente . 

PMDB 

Insurge-se o nobre Constituinte contra um mandato curto, 
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Não se afigura necessária nem conveniente a mod if icação 
proposta. 

Pela rejeição. 

ES32242-7 NELSON JOBIM 
********* PARECER ********* 

A Emenda é procedente. Somos pela sua aprovação. 

ES32243- 5 NELSON JOBIM 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 17 do 
6o. do Substitutivo . 

ES32244- 3 

A proposta procede. 
Pela aprovação. 

NELSON JOBIM 
********* PARECER ********* 

PMDB 

PMDB 

artigo 

PMDB 

O dispositivo emendado não se refere a qua lquer resolu
ção, porquanto relacionado áquelas destinadas a •assegurar o 
efetivo exercício" das competências congressuais , d i spostas 
na Constituição, garantindo efetividade as suas decisões . 

Pela rejeição. 

ES32245-1 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32246-0 NELSON JOBIM PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe o que exatamente já está contido no pa
rágrafo 23 do art.6o ., abstraindo-se o l apso datilográfi co 
nela contido com relação ao item I. 

Pela prejudicialidade. 

ES32247-8 ' ULDURICO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa tornar todo brasileiro doador em potencial 
"post-morten• de seu corpo, salvo indicação contrária 
própria, de parente ou responsável. 

Conquanto seja de relevância, o tema é mais pertinente á 
esfera das leis ordinárias , como o indica o il ustre 
proponente, ao dizer : •nos termos de legislação especial". 

Somos, pois, pela sua rejeição. 

ES32248-6 IVO CERSÓSIMO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda em apreço é considerada rejeitada por estabelecer 
proposta apropriada para legislação ordinária . 

ES32249-4 IVO CERSÓSIMO 
** ******* PARECER ********* 

A Emenda do nobre Constituinte, altera a redação 
ao Item IV do Art . 222, acrescentando a expressão" e 
gramação destinados á proteção da saüde püblica", que 
a receita para esta área. 

PMDB 

dada 
de pro
vincula 

Entendemos que vinculação de impostos para prog ramas es
pecíficos deva ser vedada. Apesar de concordar que "saüde" é 
um programa prioritário , esta Comissão entend~ que a matéria 
deva ser objeto quando da formulação dos planos plurianuais, 
ou seja definida em lei, pela rejeição . 

ES32250- 8 LYSÂNEAS MACIEL 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 
Conforme parecer da emenda es-32252-4. 

PDT 
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Desde a redação dada ao Projeto o •voto destituinte" foi 
substituído pela ação de impugnação de mandato, atendendo , em 
essência e em parte, às finalidades perseguidas pela Emenda. 

Pela rejeição . 

ES32252-4 LYSÂNEAS MACIEL PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda acrescenta dispositivo estabelecendo conceito de 
Segurança Nacional. 

Idêntica a esta emenda, temos a de no. es 32250-8 -cópia 
xerográfica. Do mesmo teor, temos as ~mendas nos. es 32494-2 
e es 277 11 -1 , esta última preceituando a revogação da Lei de 
Segurança Nacional. Devidamente anal i sadas e cotejadas opina
mos pela manutenção do texto do substitutivo . 

Pela rejeição. 

ES32253-2 LYSÂNEAS MACIEL PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda pretende eliminar o sistema bicameral do nosso 
parlamento. 

Deve ser rejeitada por não se coordenar com o e nt endi
mento predominante da Comissão de Sistematização. Pela re
jeição. 

ES32254-1 RAQUEL CÂNDIDO PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria do parágrafo a ser acrescentado ao art. 232, 
conforme pretende a Emenda, poderá ser objeto de lei ordiná
ria quando esta, atendendo ao próprio art. 232, vier a legis
lar sobre o assunto. Por essa razão rejeitamos a Emenda. 

ES32255-9 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação para o 10 do art. 6o. do 
Substitutivo ao Projeto de Constituição . 

Concordamos com as razões expostas pelo autor na justi
ficação e entendemos que a redação desse dispositivo deve ser 
simplificada, deixando as restrições para a legislação ordi
nária. 

Pela aprovação parc i al . 

ES32256-7 JORGE VIANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda sugere modificação na redação do 1o . do Art. 
302 . A sugestão não foi acatada por entendermos que a redação 
original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia 
a defesa dos interesses das populações indígenas. Optamos pe
la manutenção da expressão" ... e do Ministério Público ... " por 
entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio 
que dispõe sobre atos que envolvam interesses indígenas. 

Pela rejeição. 

ES32257-5 JORGE VIANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

recursos minerais, 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 . 

ES32258-3 JORGE VIANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A manutenção do art. 231, do Substit utivo é imprescindí
vel, face tratar do fundamento basilar do direito minerar1o, 
ou seja, a distinção entre a propriedade do solo e do subso
lo. 

Pela rejeição . 
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PMDB 

PMDB 

O objetivo da Emenda está assegurado em dispositivos cons
tantes do texto do Substitutivo; quanto a forma dada, prefe
rimos a redação nele incluída. 

Pela rejeição . 

ES32260-5 JOSÉ GUEDES 
********* PARECER ********* 

Procedente. 

PMDB 

De fato, a emenda corrige uma referência equivocada. 
Pela aprovação. 

ES32261-3 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe o acréscimo de um artigo 146, com remune
ração do atual e subsequentes . Não nos parece aceitável . 

Pela rejeição. 

ES32262-1 JOSÉ GUEDES PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do substit utivo. 

ES32263-0 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe uma redação mais adequada para o Art. 
263, itemizando as competências do Sistema único de saúde. 

O relator acolheu a sugestão , com pequenas deferenças na 
redação. 

Pela aprovação nos termos do Subst it utivo. 

ES32264-8 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

O teor da emenda é interessante e revela o cuidado do 
autor com o aprimoramento dos mecanismos operacionais do 
sistema de Seguridade Social. Entendemos, não obstante , que a 
matéria, por sua natureza regulamentar, é mais suscetível de 
tratamento por via de legislação ordinária, e poderá ser 
retomada em etapa ulterior do processo de e l aboração 
legislativa das bases do novo sistema de proteção socia l . 

Pela rejeição. 

E$32265-6 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não ofer ece aperfeiçoamento ao Substitut ivo. 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 . 

ES32266-4 ALMIR GABRI EL PMDB 
********* PARECER ********* 

A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à 
conclusão de que ela pode ser aceita parcialmente, 
porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para 
o aprimoramento do Projeto, tornando-o mais consistente. 

Pela aprovação parcial nos turnos do Projeto. 

E$32267-2 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A decisão consubstanciada na emenda demandaria estudos 
técnicos mais aprofundados sobre as implicações econômico-fi
nanceiros da medida . Assim sendo, o Re lator optou por deixar 
a matéria para tratamento via legislação ordinária. 

Pela rejeição. 

ES32268-1 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda foi acolhida integraalmente, nos termos do 
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PMDB 

ES32269-9 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da presente Emenda efetivamente aprimora o 
texto do substitut i vo , da í nosso parecer pela sua aprovação. 

ES32270-2 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela re j eição. 

ES32271- 1 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria de que trata a Emenda é tipicamente adequada à 
legislação ordinária. Não nos parece conveniente "amarrar" no 
texto constitucional a utilização ou a destinação dos recur

sos do PIS-PASEP que, como Fundos soc i ais, estão sujeitos, 
conforme disposição do Projeto, a serem confirmados pelo Con
gresso Nacional . 

Pe l a rejeição. 

ES32272-9 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32273-7 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32274-5 ALMIR GABR IEL PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES32275-3 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende reincorporar ao Substitutivo 
dispositivo que trata de direitos e vantagens dos funcioná
rios públicos admitidos até 23 de janeiro de 1967 . 

Trata-se de medida que visa a previlegiar situações defi
nitivamente constituídas , não se podendo fazer retroagir a 
legislação anterior à própr ia Const itu ição vigente . 

Pe l a rejeição. 

ES32276-1 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 
· A Emenda , proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 

com a orientação adotada pelo Relator. 
Pela rejeição. 

ES32277-0 ALMI R GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

O teor da emenda é interessante e revela o cu i dado 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 l egislação ordinária, e poderá ser 
retomada em etapa ulterior do processo de elaboração 
legislativa das bases do novo s istema de proteção social. 

Pela rejeição. 
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ES32278-8 ALMIR GABRIEL 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda alterar a 
artigo 216 do Substitutivo . 

Entendemos que os parâmetros 
prev i stos no artigo 213, devem 
Comp l ementar . 

Pela rejeição. 

ES32279-6 ALMIR GABRIEL 
********* PARECER ********* 

PMDB 

redação do inciso II do 

para a entrega dos recursos 
ser especif i cados em Lei 

PMDB 

A emenda do nobre Constituinte modifica o 5o., do art. 
220 , e que visa a regiona lização dos dispêndios públicos bem 
como na razão inversa da renda per-capta . 

O conteúdo da emenda, em confronto com o do 
substitutivo , não se coaduna com a sistemática que orienta o 
Sistema de Planos e Orçamentos . Entendemos que o dispositivo 
proposto pelo eminente autor da emenda tornaria o critério 
muito rígido e que a Constituição deva estabelecer 
princípios. 

Pela Rejeição. 

ES32280-0 ALMIR GABRIEL PMDB 
********* PARECER ********* 

Altera a redação do parágrafo 3o . do art. 59 das Dispo
sições Transitórias do Substitutivo do Relator, mas, a nosso 
ver, amplia de modo inconveniente os casos de permanência da 
enfiteuse. 

ES32281-8 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

Conquanto louvável a preocupação do ilustre Autor , o con
teúdo da presente emenda já se contém, em essência , no con
texto do Substitutivo , dado que os Territórios gozam apenas 
de autonomia administrativa . 

Pela prejudicialidade. 

ES32282-6 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES32283-4 GEOVANI BORGES PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32284-2 MÁRIO .COVAS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pe l a aprovação. 

ES32285-1 EUCLIDES SCALCO PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendemos ser desnecessária a qualificação proposta pe
lo autor , e i s que a população - alvo mencionada na emenda é 
típica dos programas de assitência social em geral. 

Pela prejudic ia lidade. 

ES32286-9 EUCLIDES SCALCO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda trata da substituição do termo "Direito Urbano" por 
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Pela aprovação parcial , nos termos do Substitutivo . 

ES32287-7 EUCLIDES SCALCO 
********* PARECER ********* 
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PMDB 

PMDB 

Assiste inteira razão ao Autor da Emenda em sua cr1tica 
ao disposto no artigo 4 . das Dispos i ções Transitór i as . Por 
isso somos pela aprovação integral do texto subs ti tutivo que 
propõe . 

ES32288-5 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Parece-nos que a jornada de t rabalho 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. 

ES32289-3 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição. 

ES32290-7 MAX ROSENMANN PMDB 
*** ****** PARECER ** ******* 

Pela prejudicialidade , em decorrência da nova orientação 
adotad~ pelo substitutivo do Relator quanto á disciplina da 
matéria. 

ES32291-5 MAX ROSENMANN 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 á realidade pol1tico-eleitoral do 
Pa1s. 

Pela rejeição. 

ES32292-3 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda , em s1ntese, pretende estabelecer que a paga do 
salário seja semanal , para os contratos de trabalho por tempo 
superior a três meses. A legislação ordinár i a permite , e a 

Const i tuição não proibirá, que a periodicidade do pagamento 
seja semanal, quinzenal ou mensal , de acordo com o que for · 
estipulado no contrato. 

Pela rejeição. 

ES32293-1 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ** ***** ** 

A emenda sob exame quer suprimir do 4o. do art. 209 do 
Proj eto de Constituição a frase f i nal : "A i senção ou não in
cidência, salvo determinação em contrári o da legislação, não 
implicará crédito de imposto para compensação daque l e devido 
nas operações ou prestações seguintes". Refere-se ao Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços , de 
competênc i a dos Estados . 

Justifica o autor que a restrição contraria o princ1pio 
da não cumulatividade do imposto; que se não se assegurar 
crédito de uma operação isenta, na próxima fase de circulação 
da mercadoria o benef1cio será anulado, porquanto o imposto 
incidirá integralmente. 

Teoricamente procede a cr1tica, havendo pagamen t o in t e-
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PMDB 

gral do ICMS quando a compra da mercadoria ou o recebimento 
do se r viço foi tributado. 

O Projeto passa a reconhecer anulação de crédito relati
vo a operações anteriores . 

Aprovada parcialmente . 

ES32294- 0 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 1o . do art. 
6o . do Substitutivo. 

Concordamos com a proposta, mas para retirar, também, as 
expressões "Constituição" e "Estado". 

Pela aprovação , na forma do Substitutivo. 

ES32295- 8 MAX ROSENMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe o acréscimo, ao art. 6o. do Substituti
vo , após a palavra "vida ", de expressão alusiva ao momento da 
concepção . 

Não concordamos com tal proposta , já que, a par de con
flitante com o conteúdo do substitutivo , é matéria de legis
lação ordinária . 

Pela rejeição . 

ES32296-6 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda que a competência residual seja 
exclusiva da União. 

Entendemos que a competência residual deve ser 
exclusiva da União Federal tendo em vista a amplitude de sua 
ação e o Sistema Tributário ora proposto. 

· Pela aprovação . 

ES32297-4 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER **** ***** 

A presente Emenda propõe-se a manter a competência de 
decretação de empréstimo compulsório tal como está no Substi
tutivo e, em complemento, permitir que a União também possa 
instituí-lo nos casos de investimento público de relevante 
interesse, de conjuntura que exija absorção temporária de po
der aquisitivo e, finalmente, de guerra externa ou sua imi
nência. Inova a Emenda, ainda, aos fatos que servirão de base 
ao cálculo do empréstimo compulsório, tornando-os indefini
dos, e dispõe também sobre a vigência e o conteúdo .da lei 
respectiva . 

Com relação à permissão para decretação de empréstimos 
outros que não em virtude de calamidade, realmente a idéia é 
boa, po i s tem sido assim em nossa tradição e o instituto tem 
se revelado de grande ut i lidade . 

Em relação aos fatos geradores, é de toda conveniênc i a a 
proteção constitucional dos mutuantes e nada melhor para tan
to do que condicionar a exigência do empréstimo à ocorrência 
daqueles fatos que dão origem à cobrança de impostos - o que 
permite estender ao empréstimo compulsório a justiça fiscal 
imanente ao Sistema Tributário. 

No mais, os temas ventilados são próprios da legislação 
ordinária, devendo figurar na norma que criar o próprio em
préstimo. 

Pela aprovação parcial . 

ES32298-2 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades contraria tendência crescente 
dos Senhores Const i tuintes, manifestanda desde o início dos 
trabalhos das Subcomissões e das Comissões Temáticas, além 
de comprometer as metas de se reforçarem as finanças dos 
Estados e dos Municípios e de se reduzir o "defic it" público . 

Pela rejeição . 
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Cconcordamos com o ilustre Autor da Emenda , no sentido 
de que a redação e parte do conteúdo do art. 202 devem ser 
modif i cados , sobretudo no que tange aos seus itens II e III 
e ao seu parágrafo único. A nova redação, contudo, deverá le
var em conta as sugestões apresentadas em outras emendas 
também procedentes-

ES32300-8 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda alterar o artigo 206 para limitar o 
prazo das leis sobre isenções e benefícios fiscais, as quais 
somente vigorariam até o último dia do primeiro ano da legis
latura subsequente àquela em que tenham sido aprovadas. 

O motivo é o de provocar uma reavaliação das disposições 
legais concessivas de isenções e benefícios fiscais , evi
tando-se , assim, "a manifestação indefinida de isenções e be
nefícios fiscais que já cumpriram suas finalidades, ou reve
laram ser incapazes para a consecução dos objetivos pretendi
dos". 

A Emenda, então, pretende chegar à avaliação, através de 
meios indiretos. Já o Projeto vai direto ao problema e deter
mina que seja feita a avaliação, nos termos constantes de lei 
complementar, a qual poderá, até adotar sistematica igual à 
sugerida. 

Não ha, assim, motivos para a alteração proposta . 
Pela rejeição. 

ES32301-6 PAES LANDIM 
********* PARECER ********* 

PFL 

Pretende a Emenda incluir parágrafo no artigo 206, para 
determinar que a isenção ou outro benefício fiscal não poderá 
ter prazo superior a cinco anos. 

A Emenda, em princípio , reflete o pensamento do texto. 
Este exige a revisão das isenções e dos benefícios fiscais, 
na forma indicada em lei complementar, do que resulta que a 
respectiva vigência estará sempre limitada a prazo curto . 

A única exceção é a que diz respeito aos casos em que o 
contribuinte efetua desembolsos ou faz investimentos para fa
zer jus aos benefícios fiscais. Em tais situações existe o 
direito adquirido e, portanto , o favor fiscal haverá de estar 
vinculado ao prazo dos investimentos exigidos. 

Desse modo, entendemos que o melhor é a linha do Substi
tutivo, que limita a vigência da lei em função da avaliação 
de seus efeitos, ao mesmo tempo que deixa margem para utili
zação de incentivos fiscais para os investimentos de longa 
maturação . 

Pela rejeição. 

ES32302-4 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda objetiva a permanência, sob a competência da 
União, os impostos sobre lubrificantes e combustíveis, líqui
dos ou gasosos e de energia elétrica, para tanto acrescentan
do ítens ao art. 207 do SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de 
Constituição). 

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

Assim, o que pretende a Emenda traria desequilíbrio ao 
sistema tributário nacional, porquanto, alteraria as receitas 
tributárias dos Estados e do Distrito Federal, que passariam 
a receber as receitas destes impostos (1 a 6, supramenciona
dos). 

Pela rejeição. 

ES32303-2 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda acrescenta 4o. ao art. 207 do SUBSTITUTIVO 
do Relator (Projeto de Constituição) atribuído à União compe-
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ES32303-2 PAES LANDI M PFL 

tência para instituir adicionais, temporários e não partilha
veis, visando a compensá-la, em parte, da perda dos seguintes 
tributos: 1) Lubrificantes e combustíveis; 2) Energia elétri
ca; 3) Minerais; 4) Transportes; e 5 ) Comunicações . 

A proposta da Emenda não se coadu na com o sistema tribu
tário nacional atualmente adotado pelos Constituintes. 

Pela rejeição. 

ES32304-1 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A pretensão desta Emenda transferindo o Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural da competência dos Estados e do 
Distrito Federal para a competência da União, realmente ser
virá melhor como instrumento da reforma agrária . 

Pela aprovação. 

ES32305-9 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte Paes Landim, alterações à 
repartição das· receitas tributárias entre a União , os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios, bem como à entrada 
em vigor dos critérios de elevação gradual das distribuições 
aos Estados e Municípios. 

O esquema proposto no projeto estabelece um perfi l de 
partilha tributária capaz de atender às necessidades de cada 
esfera de poder político, de forma progressiva. As alterações 
propostas afetariam o equilíbrio do sistema. 

Pela rejeição . 

ES32306-7 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte Paes Landim, al terações à 
repartição das receitas tributárias entre a União, os Esta
dos , o Distrito.Federal e os Municípios, bem como à entrada 
em vigor dos critérios de elevação gradual das distribuições 
aos Estados e Municípios . 

O esquema proposto no projeto estabelece um perf il de 
partilha tributária capaz de atender às necessidades de cada 
esfera de poder político, de forma progressiva. As alterações 
propostas afetariam o equilíbrio do sistema. 

Pela rejeição. 

ES32307-5 PAES LANDIM 
********* PARECER ********* 

Pretende, a Emenda, a inclusão na competência da 
de imposto sobre minerais, imposto este da competência 
Estados e do Distrito Federal (item III do art. 209 do 
TITUTIVO do Relator- Projeto de Constituição), para 
incluindo ítem IV ao art. 207. 

PFL 

União , 
dos 

SUBS
tanto 

Assim, o que pretende a Emenda traria desequilíbr io ao 
sistema tributário nacional, porquanto , diminuiria as recei
tas tributárias aos Estados e do Distrito Federal. 

Pela rejeição . 

ES32308-3 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte Paes Landim, alterações à 
repartição das receitas tributárias entre a União, os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios, bem como à entrada 
em v i gor dos critérios de elevação gradual das distribuições 
aos Estados e Mun icí pios. 

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. As alterações 
propostas afetariam o equilíbrio do sistema. 

Pela rejeição. 

ES32309-1 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe, o ilustre Constituinte Paes Landim, alterações à 
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repartição das receitas tributárias entre a União, os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios, bem como à entrada 
em vigor dos critérios de elevação gradual das distr ibu ições 
aos Estados e Municípios. 

O esquema proposto no projeto estabelece um perf il de 
partilha tributária capaz de atender às necessidades de cada 
esfera de poder político , de forma progressiva. As alterações 
propostas afetariam o equilíbrio do sist ema. 

Pela rejeição. 

ES32310-5 PAES LANDI M PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda que, nas Disposições Transitórias, fi
que prevista a vigência do 4o. do art. 213 só a part ir de 
janeiro de 1994. 

Em que pese a Justificativa, não há 4o. no ar t . 213 
do Substitutivo. 

Pela prejudicialidade. 

E$32311-3 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda suprimir no artigo 212, inciso II, a 
parte relativa ao ITR . 

Entendemos que a redação constante do Substituti vo é 
clara, não devendo ser alterada, em razão do seu objetivo. 

Pela rejeição. 

ES32312-1 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda quer modificar o art. 213, "caput", para que a 
União possa deduzir "despesas de administração fiscal " dos 
montantes que lhe caberá entregar, a título de repartição do 
produto da arrecadação de impostos. 

Inobstante os argumentos expend idos na Justificat iva, a 
inovação pretendida não se afigura oportuna, nem conven iente, 
até porque as alegadas "despesas de lançamento e arrecadação" 
não serão majoradas com a entrega das quotas de repartição 
dessas receitas. 

Pela rejeição. 

ES32313-0 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe o ilustre Constituinte Paes Landim profunda 
alteração no texto do art. 213. 

Em que pese a Justificativa, preferimos ficar com o 
Substitutivo. 

Pela rejeiçao. 

E$32314-8 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda desdobrar em dois itens o lo. do 
art . 213, de modo a, no primeiro deles, propor pequena 
correção de lapso redacional ocorrido no Substitutivo, e, no 
novo texto correspondente ao item II, prever que se subtraia 

no cálculo da entrega parcela específica do IR 
inc i dente na fonte . 

Quanto à correção, nada há que opor, sendo mesmo 
oportuna. Mas quanto à inovação sugerida, não há como 
acolhê-la. 

Pela aprovação parc ial. 

E$32315-6 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda desdobrar em dois itens o lo. do 
art. 213, de modo a, no primeiro deles, propor pequena 
correção de lapso redacional ocorrido no Substitutivo, e, no 
novo texto correspondente ao item• II, prever que se subtraia 

- no cálculo da entrega parcela específica do IR 
incidente na fonte. 

Quanto à correção, nada há que opor, sendo mesmo 

. . I 
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oportuna . Mas quanto à inovação sugerida, não há como 
acolhê-la. 

Pela aprovação parcial . 

ES32316-4 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta que permaneça , sob a competência da 
União , os impostos sobre energia e l étr ica, lubri f icantes l í -
quidos ou gasosos e os minerais, para tanto acrescentando 
ítens ao art . 207 do SUBSTITUTIVO do Re l ator ( projet o de 
Cont ituição). 

Pelo sistema tributário adotado pe los Consti t ui ntes , a 
União perderá seis tributos sobre: 1) Transporte; 2 ) Comuni
cações ; 3) Lubrificantes e Combustíve i s; 4) Energia e l ét rica; 
5) Territorial ; 6 ) Mi nerais. 

Ass i m, o que pretende a Emenda trar ia desequil í br io ao 
sistema tributário , porquanto, alteraria as recei t as tr i butá
rias dos Estados e do Distrito Federal, que passar i am a rece
ber as receitas destes i mpostos (1 a 6, supramencionados). 

Pela rejeição. 

ES32317-2 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Pretende a Emenda modificar a redação da letra "c" do 
item I do art. 213 do atual Substituti vo, 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 idé i a da 
proposição estará contida na nova redação dada àquele 
dispositivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES32318-1 PAES LANDIM PFL 
******* ** PARECER ********* 

A Emendas inclusas querem que o Senado estabeleça a l íquo
tas mínimas e máximas, ao invés de só mí nimas, para o ICMS 
incidente nas operações internas. 

O Projeto, repetindo tradicional regra das Constituições 
brasilei r as , veda que os Estados, o Di st r ito Federa l e os Mu
nicípios estabeleçam diferença tributá ri a entre bens e ser
viços, em razão da procedência ou destino. 

A Comissão de Sistematização está mantendo só as a l íquo
tas mínimas, em acatamento à autonomia federativa. 

Rejeitada . 

ES32319-9 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ******* ** 

A emenda apensa, ao lado de out ras 37, subscritas por 
52 Constituintes, querem impedir que os Estados e o Distrito 
Federal t enham a faculdade de insti t uir um adicional ao im
posto sobre a renda e proventos até o li mite de 5% do valor 
do imposto devido à União por pessoas físicas e jurídicas re
sidentes ou domiciliadas nos respectivos territórios . Para 
tanto, reinvindicam a supressão do 1o . do art. 209 do Pro
jeto de Constituição. 

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do· im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálcu l o próprios de impostos discriminados (art. 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribut e o já insigni f icante ganho 
dos assalariados , que a tributação adic ional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a preva lência 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 s upressão visa a i mpedir 
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que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequívoca bitributação, condenada 
pelas sociedades modernas e o Brasil; que o adicio
nal elevará consideravelmente a carga tributária para as pes
soas jurídicas e criará competitividade entre os Estados; que 
seria um "bis in idem" dificilmente suportável, mesmo porque 
o limite de 5% é bem elevado; que a inovação destoa da tra
dição do País, eleva a carga tributária sobre as empresas e 
os cidadãos e concorre para confundir a natureza do imposto 
pela atuação de diferentes esferas de competência sobre o 
mesmo tributo; que será especialmente o assalariado que paga
rá o imposto adicional ,porque os mecanismos de cobrança e 
fiscalização são precários em relação a categorias com maior 
poder aquisitivo; que a Constituição já prevê a distribuição 
do Imposto de Renda entre a União e os Estados; que col~car
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 
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que a União deve dispor para atender a seus encargos; que o 
adicional somente beneficiaria os Estados mais ricos , enquan
to que os menos desenvolvidos não contariam com matér ia tri
butável expressiva, vis l umbrando-se, a í , a possibil i dade de 
"guerra f i scal" e suas danosas consequências mediante o re
curso da não-incidência ou devolução do adicional para os in
vestimentos atraídos; que os Estados foram fortemente 
aquinhoados na nova partilha tributária, sendo que o ICM ab
sorve 5 impostos federais mais o ISS muni cipal, 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 , t erá que fazer aumento nos impostos de sua competên
cia; que no ambiente infl acionário, 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 l imitação 
do poder de tributar do Estado, de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o imposto de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma participação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contribuinte a 
novas obr igações acessórias, formulários e fiscalização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefasta q~e 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma disputa 
tendo em vista a fixação de índices, de forma a incent i var a 
emigração entre os Estados, extremamente danosa aos Estados 
com menor poder econômico . 

O fator positivo que se pode apontar para o Adicional ao 
Imposto de Renda, instituível 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 l ucros e aos ganhos e rendimentos de capital. 

ES32320-2 PAES LANDIM PFL 
******** * PARECER ******* ** 

A presente emenda pretende manter na competênc i a da 
ão o Imposto sobre Propriedade Terr i tor ial Rural, com vistas 
vistas à reforma agrária . 

O ITR pertenceu aos Estados de 1934 a 1961 
cau;;, :.;U,. ; \... ; fJIU., '"'ela Emenda no. 5/ 61, de 1962 
sido absorvido pela un1ao a part i r de 1965 
Emenda no . 10/ 64, precisamente sob a alegação 
tributo para promover uma Reforma Agrária . 

quando passou 
a 1965 , tendo 

por efeito da 
de utilizar o 

Entretanto, foi em mãos da únião que o ITR teve a pior 
administração possÍvel. Durante os 18 anos de 1966 a 1983 
de que ex i stem dados publicados- o INCRA omitiu- se na co
brança de mais de 78% dos débitos lançados . Esse descumpri
mento da l ei privilegiou 19 empresas rurais, 238 latifúndios 
por dimensão e 2741 latifúndios por exploração 
(Gazeta Mercantil de 1/ 11/85 e DCN, Seção II, de 6/ 6/ 85) . 
Simultaneamente , prejudicou os Municípios, porque a eles a 
Constitu i ção atribuía o produto da arrecadação. Esse tráfico 
de influência é pior quanto maior a centralização t r ibutária, 
conforme os fatos demonstraram, e invalidou os propósitos 
reformistas. 

A tributação rural para uso adequado do solo tanto pode 
ser feita pela únião pelos Estados ou Municípios. Isso não 
tolhe ações desapropriatórias pela União , para redistribuição 
de terras subaproveitadas. 

Nova versão do Projeto mantém o ITR na únião. 
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********* PARECER **** ***** 

Propõe o ilustre Constituinte Paes Land im prof unda 
alteração no texto do art. 213. 

Em que pese a Jus t ificativa , preferimos f i ca r com o 
Substi t ut ivo. 

Pela rejeiçao . 

ES32322-9 PAES LANDI M 
********* PARECER ******* ** 

Propõe a emenda alterar 
Substituti vo. 

PFL 

normas cont idas no artigo 212 do 

Entendemos que a 
está adequada dentro 
merecendo a alteração 

Pe l a rejeição . 

d i stribuição de recursos aos Mu ni cípios 
do Sistema Tr i butário propos t o , não 
contida na emenda . 

ES32323- 7 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Visa a emenda incluir inciso IV no art i go 216 do 
Substituti vo. 

Entendemos que a especificação proposta deve ser 
objeto de Lei Ordinári a . 

Pela rejeição . 

ES32324-5 PAES LANDI M PFL 
******** * PARECER ********* 

Propõe o ilustre Constituinte Paes Landim profunda 
alteraçao no texto do ar t . 213. 

Em que pese a Just i ficativa, pref erimos ficar com o 
Substitutivo . 

Pe.la rejeiçao. 

ES32325-3 PAES LANDI M PFL 
********* PARECER *** ****** 

As mudanças de redação propostas não introduzem aperfei 
çoament o aos dispositivos emendados. 

Pe l a rejeição. 

ES32326-1 PAES LANDI M PFL 
**** ***** PARECER ********* 

Propõe , o ilustre Constituinte Paes Landim, a l terações à 
repart i ção das receitas tributárias entre a União, os Esta
dos , o Distrito Federal e os Municípios , bem como à entrada 
em vigor dos critérios de elevação gradual das distribuições 
aos Es t ados e Munic í pios . 

O esquema propos to no projeto est abelece um perfil de 
part i l ha t ributária capaz de atender às necessidades de cada 
esfera de poder polít i co , de forma progressiva. As alte r ações 
propostas afetariam o equilíbrio do sist ema. 

Pela rejeição . . ----·---------------------------------------------------------------------------
ES32327-0 PAES LAND IM PFL 
**** *** ** PARECER ********* 

Pre t ende , a Emenda , a distribu i ção, pela Un ião, aos Es
tados, ao Distrito Federa l e aos Munic í pios , da ar r ecadação' 
do i mpos t o sobre lubri f icantes e combust í veis l íqui dos ga
sosos . 

Pelo sistema tributário adotado pelos Constitu i ntes , 
a União perderá seis tributos sobre: 1) Transporte ; 2) 
Comunicações; 3) lubr i ficantes e combus t íveis ; 4 ) Ener gia E
létrica; 5) Territoria l; 6) Mi nerais . 

Ass i m, o que pretende a Emenda trar ia desequ i l í br io . ao 
Sist ema tributário, porquanto , alterar ia as recei t as t r i butá
rias dos Estados , que passariam a r eceber as r eceitas des -
tes i mpostos (1 a 6, supramencionados ) . 

Pe la rejeição. 

ES32328-8 JOSÉ GERALDO PMDB 
***** **** PARECER **** ***** 

A Emenda sob exame exclui a pres t ação de serviços na com
pet ência do Senado par a f ixar alíquot as r eferentes ao ICMS , 
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PMDB 

como efeito da preservação do ISS nos Municípios, extinguindo 
, ainda , a competência para a fixação de alíquotas para as 
operações internas dos Estados ( 5 . do art. 209) . Se for aco 
lhida a pretensão de manter o ISS com os Municípios, será ne
cessário o ajustamento proposto . 

Quanto às alíquotas internas, a fixação pelo Senado real
mente afetaria a autonomia, dos Estados, mas a decisão é poli 
tica . 

A Comissão de Sistematização restabeleceu para os Muni
cípios o atual ISS. 

Aprovada parcialmente . 

ES32329-6 JOSÉ GERALDO PMDB 
** ** ** *** PARECER ******* ** 

Emendas de 28 Constituintes querem evitar na competência 
do Senado estabelecer alíquotas do ICMS nas ope-
rações internas, inclusive quanto à energia elétrica, 
aos minerais, ao petróleo e aos combustíveis líquidos e gaso
sos derivados do petróleo. Nesse sentido, reivindicam a su
pressão do item II do 5o. do Art. 209 do Projeto de Consti
tuição. 

Justificam os autores das emendas que a fixação, pelo 
Senado, de alíquotas de impostos estaduais, notadamente em o
perações dentro dos limites dos Estados, afronta o princípio 
federativo , norteador da Assembléia Constituinte; que o dis -
positivo entra em choque com o espírito que preside à edifi -
cação do novo sistema tributário, qual seja o de fortalecer 
os Estados e sua autonomia; que no regime federativo deve ser 
preservada a autonomia dos Estados, sendo admissível a inter
ferência do Senado apenas no tocante ao ICM sobre minerais; 
que não se justifica resolução do Senado sobre alíquotas in
ternas de impostos estaduais; e que cabe aos Estados l8gisla
rem sobre as operações do ICMS. 

Sob o aspecto do Sistema Federativo, afiguram-se proce
dentes as arguições dos autores das demais emendas. De res
to, a autonomia dos Estados tende a encontrar razoável equi -
líbrio na administração dos impostos que lhes cabem . 

Nova versão mantém só os minerais. 

ES32330-0 JOSÉ GERALDO PMDB 
******* ** PARECER ****** *** 

A Emenda propõe a modificação do parágrafo 3o . do artigo 
236, apresentando aspectos inovadores de cunho nitidamente 
social. 

Com alterações de redação e supressão de particularida
des, somos pela aprovação parcial, nos termos do Substituti
vo. 

ES32331-8 JOSÉ GERALDO 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. 

ES32332-6 JOSÉ GERALDO PT 
***** ** ** PARECER ********* 

De fato, desde que dispositivo especifica os custos, in
dispensável se torna discriminar custos fixos de custos ope
racionais , evitando-se futuras controvérsias . 

Pela aprovação. 

ES32333-4 JOSÉ GERALDO PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A inclusa emenda deseja ampliar a imunidade do ICMS quan
to às operações para o exterior, acrescentando aos produtos 
industrializados a prestação de serviço para o exterior. Ale
ga que além de consistir prática internacional, a não inci 
dência para os serviços viabilizaria a conquista de mercados 
atualmente inatingíveis por excesso de carga tributária. 

Nova versão para o Projeto mantém o texto anterior . 
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Propõe a Emenda que se aumente o percentual das 
transferências federais ao Fundo de Part ic ipação dos 
Municípios, redundando em aumento global do montante que a 
União há-de entregar, do produto da arrecadação do IR e do 
IPI, consoante o art. 213, item I, letra "b". 

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

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

Pela rejeição . 

ES32335-1 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda , ao lado de outras , quer suprimir o 
7. do art. 209 , que estabelece que as alíquotas do ICMS, nas 
operações intra-estaduais, não podem ser inferiores às das 
interestaduais , salvo deliberação em contrário dos Estados, e 
que se reputam operações internas as interestaduais efetuadas 
para consumidor final . 

Justifica ser um contra-senso inusitado conceder poderes 
aos Estados para deliberar contrariamente ao estabelecido em 
texto constitucional e que , no mérito, a matéria deve ser tra 
tada pelo Senado. 

A disposição poderia ser extirpada do texto constitucio
nal . 

Todavia, nova versão do Projeto repete o texto anterior . 

ES32336-9 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

De fato, o dispositivo emendado contribuía para eliminar a 
concorrência e, consequentemente, para baixar o grau de efi
ciênc i a do segmento das empresas nacionais. 

Pela aprovação. 

ES32337-7 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas 
receitas tributárias que o projeto dividiu de forma adequada 
entre os três níveis de governo. 

Pela rejeição. 

ES32338-5 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

Somos pela aprovação da Emenda, acrescentando-lhe, 
apenas, que caberá à lei complementar definir a natureza dos
serviços tributados. 

ES32339-3 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que se corrija a redação do 1o. do 
art. 213, de molde a que- ao invés de "no item I do art. 
212"- passe a constar "no art. 211 e no item I do art . 212" . 

De fato, houve lapso redacional não desejado nem 
plausível , pelo que é oportuna a corrigenda. 

Pela aprovação. 

ES32340-7 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição . 

ES32341-5 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

Além desta Emenda , existem outras com o objetivo de su
primir o artigo 199, que autoriza a criação de novos impostos 
por parte da União e dos Estados . 

Entendem seus Autores não haver justificação para um po
der tributário ilimitado , pois é prejudicial "à sociedade, ge
ra intranquilidade e insegurança às atividades produtivas, 
desestimula novos investimentos e contraria o artigo 195 do 
próprio Substitut i vo. Alega-se também que tanto a produção 
como as vendas já sofrem várias incidências, não havendo, 
pois, "campo aberto a novas tributações" . Finalmente susten-
ta-se que o discricionarismo governamental, em matéria de 
criação de impostos, combinado com a existência crônica de 
déficit público, conduzirá fatalmente ao surgimento de muitos 
impostos , "sujeitando o cidadão a um sem número de injusti
ças ". 

Ora , a competência residual já existe na Constituição em 
vigor e não se observou nenhuma das distorções apontadas. 
Bem ao contrário, os impostos discriminados na Carta Magna 
permanecem como os grande componentes do Sistema Tributário. 
Um imposto não nasce do nada: pressupõe o aparecimento do 
respectivo fato gerador e a existência de base de cálculo 
próprio, ambos calcados na realidade econômica. Ademais , o 
substitutivo criou restrição fortíssima a arbitrariedade, ao 
proibir que os novos impostos repousem sobre os mesmos fatos 
geradores dos impostos expressamente discriminados em seu 
texto , e ao exigir quorum qualificado para a instituição de 
impostos novos . 

Cabe , ainda, assinalar que os impostos a serem criados 
terão as mesmas limitações constitucionais dos impostos dis
criminados nos artigos 207, 209 e 210, todos sujeitos aos 
princípios delineados no texto do Substitutivo. Não há, por
tanto, incongruência com o artigo 195 nem, também, quebra das 
garantias dadas aos contribuintes . 

Além disso, a competência residual constitui complemen
tação indispensável a um bom Sistema de Impostos, tendo em 
vista o dinamismo da economia e a necessidade de preencher 
lacunas inevitáveis . Um bom exemplo estar i a no crescimento do 
patrimônio das pessoas físicas , sem rendimentos que o justi
fiquem ou com rendimentos não tributáveis: o Poder Público, 
neste caso, poderia instituir o Imposto sobre o Patrimônio 
Líquido, restabelecendo a justiça fiscal . 

Somos , assim, pela rejeição da Emenda. 

ES32342-3 JOSÉ GERALDO PMDB 
** ******* PARECER *** ****** 

Visa a Emenda suprimir todo o art . 197, o qual atribui à 
lei comp l ementar dispor sobre sobre conflitos de competência 
tributária entre os níveis de Governo , regular as limitações 
constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas 
gerais em matéria de legislação tributária. 

Não obstante as r azões invocadas a favor da Emenda, 
consideramos válido e pertinente o dispositivo cuja 
supressão se propõe, porquanto é necessário que a própria 
Constituição estabeleça a matéria tributária básica a ser 
tratada em lei complementar . 

É de se observar, aliás, que a vigente Const i tuição cui-
da dessa mesma matéria no art. 18. lo. 

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

Pela re j eição . 

ES32344-0 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo i l ustre Constituinte, conflita 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição . 

ES32345- B JOSÉ GERALDO PMDB 
***** **** PARECER ********* 

O nosso voto é pela manu t enção do texto do Substitutivo. 
Pela rejeição . 

ES32346-6 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ****** *** 

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

não podendo ser admitida sem preju í zo da forma por este ofe
recida sobre o assunto . 

Pela rejeição. 

ES32347-4 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

O acordo coletivo é realizado entre a empresa e seus em
pregados . Não há necessidade, assim , de sua menção no texto, 
vez que se trata de uma forma livre e soberana de contrato, 
embora coletivo, já amparado pelo Projeto . 

Pela rejeição. 

ES32348-2 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

Entendemos que as condições de pres t ação de serviço ex
traordinário devem, em nossa op i nião, surgir do processo de 
negoc i ação entre empregadores e empregados, expressar-se em 
convenção e ter , portanto, como requisito, a aquiescência dos 
trabalhadores. 

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

ES32349-1 JOSÉ GERALDO 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 todos os segmentos com 
representação na Constituinte , está amplamente assegurada. 
Somos pois, pela aprovação da Emenda na forma do Substi-
tutivo. 

ES32350-4 JOSÉ GERALDO 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 proib i ção dessa 
prática que , no entender de muitos, é uma forma de explor ação 
do homem pelo homem . 

No entant o , as peculiaridades da realidade bras i leira 
são muitas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um único perfil . 

Por outro lado , a matér i a é de extrema complexidade . A 
vedação pura e simples correria o r isco 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 
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preceito sobre as atividades de intermediação e locação de 
mão-de-obra permanente, no sentido de resguardar os interes
ses dos trabalhadores . 

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

ES32351-2 JOSÉ GE RALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

O compromisso da empresa em re l ação aos seus empregados 
não se limita unicamente à remuneração do trabalho executado . 
Ela desempenha uma importante fun ção social na comunidade e 
depende dos seus colaboradores diretos para o seu crescimen
to. Seu sucesso não depende apenas de seus administradores , 
mas de todos que dela participam. Nada mais justo, pois, que 
todos usufruam dos seus resultados. Sob esta ótica, a parti
cipação nos lucros se tor na um imperativo constitucional e, 
cqnsequentemente, sua eliminação cheira a capitalismo selva
gem . 

ES32352-1 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

A proteção legal do salário se constitue num princ1p1o 
universalmente institu í do, 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 r i scos de sua retenção por parte de certas empresas que 
dela se beneficiam . Tal procedimento, além de ser irregular, 
acarreta sérios transtornos no sustento do trabalhador, in
clusive em aumento de suas despesas, face a incidência de ju
ros de débitos contraídos através de empréstimos . 

A nosso ver, não se verifica, propriamente , uma retenção 
de salário nos casqs de danos causados ao patrimôn io do em
pregador e nem na concessão de empréstimos; nessas situações , 
o que ocorre, é apenas uma rotina de desconto em folha do 
salário do empregado. No caso de morte do empregado e tendo 
ele credores na praça, não cabe ao empregador a qualquer tí
tulo, reter o seu salário, ficando o encargo de lidar com os 
credores à viúva do empregado. O empregador, em nenhuma hi
pótese, tem o direito de dispor do salário do empregado após 
o trabalho já realizado . 

Assim , opinamos pela rejeição da presente emenda . 

ES32353-9 JOSÉ GERALDO PMDB 
*******~* PARECER ********* 

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

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

Se acaso , determ i nado serv i ço da empresa é fundamental 
para a comunidade , entrará no rol dos interesses desta. 

Somos pela rejeição. 

ES32354-7 JOSÉ GERALDO PMDB 
*** ** **** PARECER ********* 

Entendemos incompatível com a autonomia sindical a fixação 
por lei , de uma contr i buição sindical . 

Consideramos, entretanto , que ela se legitima , quando ope
rada pela assembléia geral da entidade s i ndical, relativamen
te à categor i a profiss ional ou econômica que ela representa, 
uma vez que todos os integrantes da cat egoria se beneficiam 
das vantagens conquistadas pelo órgão de classe . 

A legitim i dade é dada pela assembléia ger al e são obj eto 
do ônus soment e os integrantes da categoria representada. 

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

Por isso somos pela rej e ição da Emenda , que propõe a su
pressão da norma do parágrafo 3o. do art.9o . do Substitutivo. 
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Aqui é proposta a supressão do parágrafo 5o . ,do art.9o . , 
do Substitutivo. 

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

Do contrário, a categoria ficará prejudicada, armando-se 
um conflito de representação. 

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

ES32356-3 JOSÉ GERALDO PMDB 
****** *** PARECER *** ****** 

Resolvemos suprimi r, em nosso subst itutivo, no i nciso 
XXII, do art. 7o. a referência à obrigatoriedade da negocia
ção coletiva, exatamente para compati l izar o texto do substi
tutivo , em face do parágrafo 7o. do art. 9o . 

Aconteceu , portanto, o contrário do que a Emenda propõe, 
isto é, a norma suprimida é a do inciso XXII, do art . 7o. 

Somos pela prejudicialidade. 

ES32357-1 JOSÉ GERALDO PMDB 
** ** ***** PARECER ******* ** 

Consideramos o termo "trabalhadores " mais abrangen t e que 
"empregados". No caso é mais apropriado, pois os diversos in
cisos do artigo 7o . relacionam direitos aplicáveis a emprega
dos, profissionais liberais e autônomos ao lado de outros so
mente exigíveis ·por quem mantém vínculo empregatíc i o. Nesse 
último caso,é evidente e portanto não necessita explicitação, 
que os d i spositivos não podem aplicar-se a autônomos e pro
fissionais liberais . 

Pela rejeição . 

ES32358-0 JOSÉ GERALDO PMDB 
****** *** PARECER ********* 

Como em qualquer ilícito, a lei def i ne o crime no seu 
aspecto formal, fático. As circunstâncias da sua prática ou 
ocorrência, que podem se r agravantes, atenuantes ou até jus
tificáveis envolvem conceitos de natureza processual , adjeti
va e, como tais , devem ser disciplinados pela leg i slação or
dinária . 

ES32359-8 JOSÉ GERALDO 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 . 

ES32360-1 JOSÉ GERALDO 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 fase das Comissões Te
máticas, seja pela suas justificações, seja pela forma de a
presentação dos textos, sempre demons t rou ser a matéria mais 
adequado à legislação ordinária . 

As forma~ modernas de produção demonstram uma tendência 
acentuada em reduz ir progressivamente a jornada de trabalho . 

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

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semanal por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo. A jor
nada de trabalho deve ref letir uma situação conjuntural que 
só a Lei pode atender. 40 (quarenta ) horas não conv i ria a um 
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determinado momento da vida econômica do país, mas, pelo de
senvolvimento tecnologico, por motivos de interesse público 
ou até por compr ovadas 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 decorrênc i a 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 ni vel de remuneração. Esse, aliás, é 
o exemplo que nos dá o Japão , onde a intensificação do traba
lho, longe de penalizar o trabalhador, é o meio eficaz de lhe 
propiciar melhor padrão de vida. 

Assim, considerando que o Congresso Nacional,sempre sen
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. 

ES32361-0 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES32362-8 JOSÉ GERALDO 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 investimento de ca -
pital e cujo resultado fica condicionado ao eficiente desem -
penha ou produtividade de seus colaboradores . 

Di ante 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. 

ES32363-6 

Optamos pela forma do texto do Substitutivo. 
Pela rejeição. 

JOSÉ GERALDO 
********* PARECER ********* 

PMDB 

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

Pela rejeição. 

ES32364-~ JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

Examinando-se a questão com a profundidade que merece, 
a Relataria, levando em conta ainda as recomendações de sua 
assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que so
bre o assunto também desenvolveram estudos tão detidos quanto 
amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteire com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo, em seus ângulos e aspectos 
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próprios que contemplam os interesses social , econômico e po
lí t ico, a serem inscrit os na nova Carta. Pe l a r e j e ição , na 
f or ma do Subs ti tu tivo. 

ES32365- 2 JOSÉ GERA LDO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela prejud i cialidade, considerando que o novo Subst i tuti 
vo do Relator suprimiu o artigo a que se refere a Emenda . 

ES32366- 1 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , propos t a pelo i lus t re Constitu i nte, conflita 
com a or i en t ação adot ada pe lo Relator. 

Pela r e j eição . 

ES32367-9 JOSÉ GERALDO PMDB 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a alteração proposta não 
aperfeiçoa o Substi t utivo do Relator . 

ES32368-7 NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER ********* 

A manutenção da competência do mun1C1p1o sobre o imposto 
sobre serviços de qualquer natureza, pretend i da pe l a Emenda, 
se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 

Deve ser aprovada . 

ES32369- 5 NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER **** ***** 

A proposição em t ela merece acolhimento, uma vez que suge
re a supressão do art. 6o. das Disposições Transitórias e de 
expressão contida no ar t . 7o . , que se refere ao anterior . 

A cr i ação de Estados e T.erritórios deverá sempre ser pre
cedido de estudos técn i cos de viabilidade e conveniência 
acerca do assunto. 

Pela aprovação da Emenda. 

ES32370-9 NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER ********* 

O fato de termos indicado à aprovação emendas, ao dis
positivo em pauta, com teor diferente ao da proposta , faz com 
que , por coerência , sejamos pela reje i ção desta emenda . 

ES32371-7 NESTOR DUARTE PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe alteração redacional em var1os dispositivos dos 
capítulos referentes aos Direitos Individuais , Sociais, Cole
tivos , à Nacionalidade , Soberania Popular e Partidos Pol í ti
cos. Partes da proposta do Autor estão incluídas no Projeto 
do Relator. Seu conjunto, entretanto , não se coaduna com a do 
Projeto. 

ES32372-5 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

É principio basilar do ordenamento jurídico o respeito 
ao direito adquirido como fundamento de ordem física. Somente 
nos casos em que a própria Constituição excepciona, e tem po
deres para isso, é possivel contrariar tal pr incípio . 

ES32373-3 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Entendemos que o texto constitucional deve apenas fixar 
o d i reito de herança, ficando implícito que caberá à legis l a
ção ordiná ri a def i nir l i mites e mecanismos de tributação . 

Não há como acolher a emenda. Pela rejeição . 

ES32374-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Propõe , o ilustre Constituinte , a alteração do artigo 66 
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e 3o. das Disposições Transitórias, estendendo a todos os 
incentivos fiscais ora em vigor a reava li ação prev i sta, para 
confirmá-los ou cancelá-los expressamente por lei, o mesmo 
devendo acontecer relativamente ao atua l ICM, por deliberação 
da maioria dos Estados e do Distrito Federal . 

No que tange ao 3o., a Emenda contribui para o aper
feiçoamento formal e substancial do texto, devendo ser, por 
isso, objeto de nova redação. 

Pela aprovação parcial. 

ES32375-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

ES32376-8 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação nos termos do Subst it utivo. 

ES32377-6 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova relação ao art. 146 . Optamos já por 
uma outra. 

Pela rejeição. 

ES32378-4 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe incluir-se parágrafo 1o . no artigo 144, 
renumerando-se os demais, a fim de determinar reserva orça
mentária para o Poder Judiciário. Não consideramos necessá
rio . 

Pela rejeição. 

ES32379-2 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32380-6 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32381-4 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda em tela pretende incluir no texto disposi t ivo 
que uetermina a criação, no prazo de 06 meses, da Escola Su
perior de Estudos Legislativos - ESEL, destinada ao aperfei
çoamento dos servidores do Poder Legislativo, sob a direção 
da Mesa da Câmara dos Deputados. 

Trata-se de medida da maior relevância para o aprimora
mento do Quadro de servidores do Legislativo, mas que poderá 
ser objeto da legislação infraconstitucional, não se justifi
cando a sua previsão no texto constitucional. 

Pela rejeição da Emenda. 

ES32382- 2 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda alteração no parágrafo 39 do art igo 6o . , 
para tornar irrestrita a inviolabilidade do sigilo da corres-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES32382- 2 BRANDÃO MONTEIRO PDT 

PÁG: 1656 
16/ 10/ 87 
15:52:30 

pondência e das comunicações em geral. O princípio geral é 
parte integrante da tradição constitucional brasileira. A 
vida moderna, seus avanços e, em especial, seus retrocessos 
no tocante à segurança pública, não mais permitem que se man
tenha , sem ressalvas. tão salutar princípio. As ressalvas 
são minudentemente elencadas no projeto do Relator, e se a
póiam , em especial, na lei ou em determinação judicial. 

ES32383-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ** ***** ** 

Altera a redação do art. 59 das Disposições Transitórias 
do Substitutivo do Relator, de modo a torná-lo excessivamen
te sintético. 

ES32384-9 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
** **** *** PARECER **** ** ** * 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES32385-7 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
*** ****** PARECER ********* 

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

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

Pela rejeição. 

ES32386-5 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
******* ** PARECER ***** **** 

Emenda do art. 6o. sobre dependência ou subvenção do Es
ta do a cu 1t os . 

O assunto já consta do item I do art. 29 do Substitutivo. 
Pela prejudicialidade. 

ES32387-3 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
*** ***** * 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 , do·s ConstituintesBrandão 
Monteiro e Henrique Córdova, merecem aprovaçãoparcial. 

Idênticas em seu teor e justificativa são as emendas 
ES26797-3 e ES30534-4, da ilustre Constituinte Lúcia Vânia e 
do nobre Constituinte Paulo Roberto Cunha, respectivamente. 
Visam elas a suprimir do referido parágrafo 47 a expressão " 
do pagamento de taxas e emolumentos e". 

Argumentam que há conflito entre esse trecho do dispositi
vo e o disposto no art. 143 do Substitutivo,"que prevê a one
ração da prestação jurisdicional, a menos que a parte compro
ve a impossibilidade de pagar custas e taxas" . Há um equívo
co nessa justificativa comum a ambos os impugnantes. No pará
grafo em causa trata-se do direito de petição em defesa de 
direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, do 
direito de requerer ou de denunciar. 

Não está em questão, portanto, prestação jurisdicional ,que 
é assegurada no elenco de ações do Título III, Capítulo I,DAS 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS e no referido art. 143. 

No mesmo equívoco incorre o douto Constituinte Agassiz Al
meida, em sua emenda no. ES26303-0,pela qual pretende alterar 
a redação do mesmo 47, com imposição de sucumbência ao 
agente de má fé, como se o direito ce pleitear ou de denunci
ar ilegalidade ou abuso de poder equivalesse a ação popular, 
onde é lícito que o litigante de má fé responda por sucumbên
cia. 
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Pelo exposto , opino pela prejudicialidade das tr ês úl ti mas 
emendas. 

ES3 2388-1 BRANDÃO MONTEIRO 
********* PARECER ********* 

A sugestão contida na Emenda aprimora o texto do 
Substitutivo. 

Pela aprovação. 

ES32389-0 BRANDÃO MONTEIRO 
********* PARECER ********* 

PDT 

nosso 

PDT 

Propõe a alteração na redação do parágrafo 38 do ar tigo 6o . 
Cuida o parágraf o da inviolabilidade da res i dência e dom i cí
lio das pessoas . O princípio geral da inviolab il idade é man 
tido intocado no Projeto do Relator. Das exceções ao princí
pio cu i da a Emenda . A redação adotada no novo Projeto res
sa l va os casos de determinação judicial, de realização de 
prisão em flagrante , o co i bir crime ou desastre , o socorro às 
vítimas e a preservação da saúde e da incolumidade pública. 
O elenco é grande , mas é , igualmente , de todo necessário, uma 
vez que as ressalvas se apóiam no intento de impedir que a 
inviolabilidade do domicí l io seja utilizada como meio para a
cobertar atividade ilícita . 

Pela rejeição. 

ES32390-3 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo prevê , de forma gener1ca, as hipóteses de 
concessão de aposentadoria com tempo inferior ao normal. En
tendemos que a especif i cação de cada caso deva ser objeto de 
le i ordinár ia. 

Pela reje i ção . 

ES32391-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
**** ***** PARECER ****** *** 

Emenda ao 56 do Art . 6o., propondo sua supressão. 
A matér i a está sendo deslocada para o capítulo da ordem 

econômica, com outra redação . 
Pela rejeição . . 

ES32392-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
** ******* PARECER ********* 

Emenda ao art. 6o. atribuindo caráter secular aos cemité
rios. 

A proposta refere-se a disposição ~ue tem estado presente 
nas Constituições, mas que hoje já não tem mais razão de se r . 
A secularidade dos cemitérios se contrapunha à idéia de esta
do laico (adotada com a República) , como reforço institucio
nal , válido naquela época, mas hoje desnecessário . 

ES32393-8 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda pretende mod i ficar o parágrafo 10 do art . 6o . 
do Subst i tutivo, dando-lhe maior concisão . 

Concordamos com a proposta. 
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES32394-6 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A integração à adm i ni stração civil da Aviação Civ il se 
impõe até mesmo na ordenação do planejamento dos transportes 
aeroviários brasileiros, porém, a matéria, exaustivamente dis 
cutida na constituinte , deve ser absorvida pela legislação or 
dinária. 

Pela rejeição . 

ES32395-4 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda amplia o elenco de partes legitimadas para a 
propositura da ação de inconst i tucionalidade (art. 149 e in-
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cisos) , o que não encontra guarida no seio da Comissão de 
Sistematização , que s e preocupa com o emperramento do STF. 

Pela rejeição . 

ES32396-2 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, por considerar que o acréscimo pretendido 
pelo Autor da Emenda não aperfei çoa o texto do Substitut i vo . 
Por outro lado, a imunidade dos Edis está adequadame nt e con
signada, de f orma análoga à utilizada para os par l amentares 
federa i s e estadua i s . 

ES32397- 1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe alter ação na redação do art. 4o. do Tí
tulo X - Das Di sposições Transitór ias - com o objetivo de 
aprimorar ~redação , suprimindo a expressão "salvo quan t o ao 
sistema de governo", por considerá-la desnecessária . 

Pela aprovação na forma do Subs t itutivo . 

ES32398-9 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ** ******* 

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

Pela reje i ção . 

ES32399-7 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

A modif i cação proposta objetiva suprimir a segunda parte 
do d i sposi t ivo que deve ser objeto de legislação ordinária e , 
deste modo , aperfeiçoar a técnica legislativa . 

Pela aprovação. 

ES32400-4 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
**** ***** PARECER **** ***** 

Pela reje i ção, de acordo com entendimento predominante 
na Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição . 

ES32401-2 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
***** **** PARECER *** ****** 

A autonomia municipal está implícita nas disposições do 
Capítulo IV do Título IV , consoant e os princípios gerais da 
organização pol í tico-admin i strati va do País. 

Pela rejeição. 

ES32402-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
**** *** ** PARECER ***** ** ** 

Através da Emenda anexa , propõe-se a supressão do art. 
67 das Dísposições Transitórias, idêntico ao art. 181 , pará
grafo único . 

De f a t o, ambos permitem que determ i nadas ent i dades de en
sino e pesquisa possam perceber subvenções públicas. Entre
tanto , como se trata de matér i a de natureza transitór i a pro
pomos a manutenção deste com a consequente supressão daquele. 

Pela rejeição. 

ES32403-9 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
***** **** PARECER ********* 

Pela re j eição, em decorrência da supressão do art. 61 das 
Disposições Transitórias do texto do Projeto de Constituição . 

ES32404-7 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A emenda é su bstitutiva à seção I : DA SAúDE. 
A emenda proposta pelo ilustre Constituinte, embora mui

to mais detalhista , englobando , a nosso ver, matéria de lei 
complementar e ordinária, foi contemplada em grande parte pe-
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Somos , pois, pelo sua aprovação parcial, quanto ao mé
rito. 

ES32405-5 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda em tela objet iva alterar o art . 6o . do Capítulo 
das Di sposições Transitórias , o qual prevê a criação de Esta
dos . 

O dispositivo em te l a deve ser supr imido, nos termos do 
Substitutivo que vamos oferecer, em razão do acolhimento da 
Emenda apresentadas para esse fim. 

Diante desse fato, somos pela prej udicialidade da Emenda. 

ES32406-3 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER **** ***** 

A redação do art. 38, das Disposições Transitórias, tam
bém atende satisfatoriamente os objet i vos a que se propôs, 
não deixando margem para interpretações jurídicas duv i dosas, 
razão pela qual deixamos de acolher a sugestão. 

Pela rejeição . 

ES32407-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ** ** ***** 

Pela inteligência do disposto no art . 27, inciso II, ave
dação ao aumento de participação de capital estrangeiro em 
instituições financeiras com sede no país abrange, inclusive 
os "estrangeiros". 

Pela rejeição. 

ES32408-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
**** ***** PARECER ********* 

Pela rejeição, por es t ar em desacordo com o novo Substitu
tivo do Relator. 

ES32409-8 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A proposição em apreço visa a supr1m1r do texto o Art. 33 
do Título correspondentes às Disposições Transitórias, o qual 
confere pensão especial aos chamados "soldados da borracha". 

A medida em tela deve ser mantida por constituir justiça 
aos trabalhadores referidos . 

Pela rejeição. 

ES32410-1 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

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

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

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

Pela aprovação parc i al . 

ES32411-0 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição, tendo em vista que a matéria se insere no 
âmbito da legislação ord i nária, sendo desnecessária previsão 
consti t ucional a respei t o. 
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Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, 
nela se reconhece por igual as caracterí sticas idea i s da for
mulação técnica irrepreens í vel e de perseguir interesse so
cialmente válido. Tais qua l idades resultam em que a Emenda 
com certeza incorpora ao segundo Substitutivo significativa 
contribuição . Pela aprovação , na forma do Substitutivo . 

ES32413-6 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se coaduna com o atual propósito de 
simplificar a redação do Projeto de Constituição mediante a 
supressão de artigos prescindíveis. 

Pela Aprovação. 

ES32414- 4 BRANDÃO MONTEIRO PDT 
********* PARECER *** ****** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte , confl i ta 
com a orientação adotada pe lo Relator. 

Pela rejeição. 

ES32415- 2 AFONSO ARINOS PFL 
****** *** PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32416-1 AFONSO ARINOS PFL 
****** ** * PARECER **** **** * 

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

ES32417-9 AFONSO ARINOS PFL 
*** ** *** * PARECER *** ****** 

A presente Emenda tem por objetivos estipular o momento 
em que terá inicio o reg i me parlamentar nos Estados, e expl i 
citar a possibilidade de as Constituições dos Estados atri
buirem ao Primeiro Secretário o exercício das funções, atri
buições, responsabilidades e competências do Governador do 
Estado . 

Na redação sugerida não há tópicos que merecam ser apro
veitadso para aperfeiçoar o texto do Substitutivo que ofere
cemos. 

Pela rejeição. 

ES32418-7 AFONSO ARINOS PFL 
********* PARECER ****** ** * 

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

Pela rejeição. 

ES32419-5 AFONSO ARINOS PFL 
***** **** PARECER ****** *** 

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

Pela rejeição . 

ES32420-9 AFONSO ARINOS PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição . 

ES32421-7 AFONSO ARINOS PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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A Emenda, proposta pe lo ilustre Constituint e, conflita 
com a orientação adot ada pelo Relator. 

Pe la rejeição . 

ES32423-3 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela reje i ção . 

ES3 2424-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamen t o ao Subst i tutivo. Pe
lo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES32425- 0 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda pretende reincorporar ao Substitutivo 
dispositivo que trata de direitos e vantagens dos funcioná
rios públicos admitidos até 23 de janeiro de 1967. 

Trata-se de medida que visa a previlegiar situações defi
nitivamente constituídas, não se podendo fazer retroagir a 
legislação anterior à própria Constituição vigente. 

Pela rejeição. 

ES32426-8 BONIFÁCIO DE ANDRADA 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 Substitut i vo , em seus ângulos e aspectos 
próprios que con t emplam os interesses social, econômico e po
lít .ico, a serem inscritos na nova Carta. Pela rejeição, na 
forma do Substitutivo . 

ES32427-6 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
***** **** PARECER *** **** ** 

Com o objetivo de desburocratizar , sugere-se a supres
são do "reconhecimento" como mot i vo para a interferencia do 
Poder Público nas atividades dos estabelecimentos particula-
res de ensino. · 

Embora meritór ia, a Emenda não deve prosperar, pois o 
reconhecimento do estabelecimento constitui pressuposto para 
a validade dos diplomas. 

Pela rejeição. 

ES32428-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
*** ****** PARECER ******** * 

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

Pela rejeição. 

ES32429-2 BONIFÁCIO DE ANDRADA 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 qu~ as finalidades perseguidas 
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura 
adotada pelo segundo Substitutivo , em seus ângu los e aspectos 



ASSEMBL~I A NACiONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES32429-2 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 

PÁG: 1662 
16/ 10/ 87 
15: 52:30 

própr ios que contemplam os interesses social , econômico e po
lítico, a se rem i nscritos na nova Carta . Pela rejeição , na 
forma do Subs t itutivo . 

ES32430-6 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

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

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

ES32431-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

O propos t o na Emenda contraria definição consolidada do 
Subs ti tu t ivo . 

Pela rej eição . 

ES32432-2 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

A Comissão de Sistematização adotou or i ent ação que não 
pode conviver com os princípios seguidos pela emenda . 

Pela rejeição. 

ES32433- 1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
** **** *** PARECER ****** *** 

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

substitutivo a matéria é mais clara e abrangente . 
Pela rejeição . 

ES32434-9 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER *** ****** 

Preocupa-se , o autor da Emenda, com a "competência le
gislativa" que o projeto defere ao Supremo Tribunal Federal 
(parágrafos 2o. e 5o. do artigo 149 ) . 

Sobre o assunto , reportamo-nos ao Parecer emitido sobre 
a Emenda no . ES33.543-0. 

Pela aprovação. 

ES32435-7 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

Acrescenta o autor inciso IV ao art. 291 e modifica seu 
10 . . 

Propõe o respeito aos d i reitos individuais , quanto á ima
gem e o direito de resposta . 

Entende o Relator que a matéria esteja contemplada, no 
seu mérito, no 9o. do art. 6o. do texto que se pretende 
emendar, razão porque propõe a rejeição da presente. 

ES32436-5 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ** ******* 

A presente Emenda refere-se às atribuições do Presidente 
da República , delineadas no art . 115 , que compõe a Seção II 
do Título v do Sub~t i tutivo. Manifestamo-nos negativamente 
sobre as alterações alvissaradas pe lo ilustre autor da Emen
da, porquanto mantemos no Substitutivo o regime parlamenta
rista, com as competências e atribu i ções que foram objeto de 
análise e aprovação das lideranças e membros da Comissão de 
Sistematização auscultados. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES32437-3 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

A matéria constante da presente Emenda, confli t a subs 
tancialmente com a sistemática geral adotada pelo Substitu
t i vo. 

Assim, somos pela sua rejeição. 

ES32438-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 
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A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, confli ta 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela r ejeição. 

ES32439-0 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pe lo ilust r e Constituinte , confli ta 
com a or i entação adot ada pelo Relator. 

Pe l a reje i ção . 

ES32440- 3 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

O autor simplesmente pretende trasladar a redação da 
forma s i ntética para a for ma analít i ca. Pela rejeição. 

ES32441-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda visa a só permitir a d i ssolução da Câmar a com 
a aprovação do Conselho da República. 

O acrescimo suger i do , embora louvável o objet ivo do 
ilust re Constituinte , contraria entendimento predomi nant e na 
Comissão de Sistematização. 

Pela rejeição . 

ES32442-0 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32443-8 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS 
*** ****** PARECER ********* 

As seguintes emendas pretendem ou alterar a compet ência 
para desapropriação com f ins de R.A . ou especificar a f orma 
de exercê-la. Não contribuem de forma significativa, ao apri-
moramento do Projeto . ~ão elas: ES22065-9 , ES23301-7 , 
ES33612-6 e ES32443- 8 . 

Pela rejeição . 

ES32444-6 SERGIO NAYA 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 proib i ção dessa 
prática que, no entender de muitos , é uma forma de exploração 
do homem pelo homem. 

No entanto, as pecul iaridades da r ealidade bras il eira 
são mu i tas e não podem ser ignoradas, ou mesmo, tratadas sob 
um ún i co perfil. 

Por outro lado, a matéria é de extrema complexidade. A 
vedação pura e simples correria o r i sco de atingir ati vidades 
que não apresentam os conhecidos efei t os nocivos dessa práti
ca . Assim, entendemos que a nova Constit uição não deva proi
bí-la, mas também não pode se omitir e nela deve const a r o 
prece i to sobre as a t iv i dades de intermediação e locação de 
mão-de- obra permanente , no sentido de resguarda r os int eres
s es dos trabalhadores . 

Por isso, optamos pela eliminação da vedação, remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação, onde a matér i a po
derá ser normati zada com mais propr i edade , em seus ma i s va
riados aspectos. 

ES32445-4 SERGIO NAYA PMDB 
********* PARECER ********* 

Não se encontra , no texto do Subst i tutivo , o di spositi 
vo que o autor pre tende suprimir . 

ES32446-2 SERGIO NAYA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda acrescenta ao texto do Subst i tutivo do Re l ator, 
disposição normativa, visando ao seu ape rfeiçoamento. 
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PMDB 

Porém , não refletindo o consenso havido na Comissão de 
Sistemati zação, a Emenda deve ser rejeitada. 

ES32447-1 SERGIO NAYA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não foi bem formulada pois não expli c itou a que 
texto pretende modificar. Além do mais os parágrafos 3o. e 
9o . do Art . 13 e o Art. 16 do Substitutivo dão àqueles dígnos 
brasileiros tratamento compatível com sua condição . 

ES32448-9 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ****** *** 

Pela reje i ção, por estar em desacordo com o novo Substi t u
tivo do Relator. 

ES32449-7 ' JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
****** *** PARECER ** ******* 

O "modus operandi " do pagamento do 13o. salário a quem, 
por exemplo , ?ó trabalhou, pelo vínculo de emprego recente , 6 
meses, 2 meses e t c. é objeto de regulamentação através da l e
gislação ordinária. Ao preceito const i tucional cabe estabe
lecer o princípio do direito . 

ES32450- 1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
**** **** * 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 . . 

ES32451-9 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
******* ** PARECER ***** **** 

A Emenda amplia o elenco de partes legit i madas para a 
propositura da ação de inconstjtucionalidade (art. 149 e in
cisos), o que não encontra guarida no seio da Comissão de 
Sistematização, que se preocupa com o emper ramento do STF. 

Pela rejeição. 

ES32452-7 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
*** ** **** PARECER ***** **** 

O sistema dee cálculo de benefício proposto pelo autor 
da emenda promoveria verdadeira sangria nos cofres da Presi
dência Social, principalmente se se levar em conta que, a
tualmente, há benefícios cujo valor é calculado com base na 
média dos últimos 48 meses de contribuição . 

Pela rejeição. 

ES32453-5 JOSÉ MARIA EYMAEL 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 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 rjsco de atingir atividades 
que não apresentam os conhec i dos efeitos nocivos dessa práti
ca . Assim , entendemos que a nova Constituição não deva proi
bi-la , mas também não pode se omit i r e nela deve constar o 
preceito sobre as atividades de i ntermediação e locação de 
mão-de- obra permanente, no sentido de r esguardar os interes
ses dos trabalhadores. 

Por isso, optamos pela elim i nação da vedação, remetendo 
à legislação ordinária sua regulamentação , onde a matéria po
derá ser normatizada com mais propriedade , em seus mais va
riados aspectos. 
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A ma t éria objet o da Emenda, após estudos, fo i mant i da no 
novo Substituti vo do Relator. 

Pela rejeição, na forma do Substitutivo . 

ES32455-1 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A solicitação do autor foi atendida , pois só podemos 
transferir e variar alguma tecnologia , mesmo nacional, com a 
autorização de quem a executou. 

Pela aprovação . 

ES3 2456-0 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 

ES32457-8 JOSÉ MARIA EYMAEL PDC 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe que o disposto no artigo 253 do Substitu
tivo passe a integrar o artigo 245 , como parágrafo. 

A proposta aperfe i çoa o texto do Projeto . 
Pela aprovação. 

ES32458-6 ADHEMAR DE BARROS FILHO 
********* PARECER ***** **** 

PDT 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 13 do artigo 6o 
do Substitutivo . 

ES32459-4 

A Emenda tem procedência , merece acolhida. 
Pela aprovação . 

FARABULINI JúNIOR 
***** ** ** PARECER ***** **** 

PTB 

Propõe o autor redação modificativa de forma ao 2o . do art . 
291, sem, no entanto, alterar-lhe o mérito . 
Ao optar por nova redação o Relator obriga-se a propor a 
rejeição da presente proposta. 

ES32460-8 FARABULIN I JúNIOR PTB 
********* PARECER ********* 

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

ES32461-6 EDISON LOBÃO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação para os dispositivos que 
compõem o Título IX. 

Apesar de os objetivos estarem contemplados no texto do 
Substitutivo, achamos por bem não adotar a ~edação sugerida 
pe lo nobre Constituinte. 

Pela rejeição . 

ES32462-4 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ****** ** * 

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

Pela rejeição . 

ES32463- 2 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda intenta acrescentar 4o. ao art. 207 do SU
BSTITUTIVO do Relator (Projeto de Constituição) estabelecendo 
que "Os adicionais aos impostos de que trata este artigo te
rão vigência l i mitada a dois anos, e não serão considerados 
para efeito do cálculo da entrega a ser efetuada de acordo 
com o prev i sto nos itens I e II do artigo 213 " . 

Evidentemente , trata- se de mat é ria que deve ser tratada 
em legislação 1nfraconstituc1onal. 
Pela rejeição. 
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PMDB 

PMDB 

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

Pela rejeição. 

ES32465-9 NYDER BARBOSA PMDB 
********* PARECER ********* 

Cconcordamos com o ilustre Autor da Emenda, no sentido 
de que a redação e parte do conteúdo do art. 202 devem ser 
mod i ficados, sobretudo no que tange aos seus itens II e III 
e ao seu parágrafo único. A nova redação, contudo, deverá le
var em conta as sugestões apresentadas em outras emendas 
também procedentes. 

E$32466-7 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda propõe-se a manter a competência de 
decretação de empréstimo compulsório tal como está no Substi
tutivo e, em complemento, permitir que a União também possa 
instituí-lo nos casos de investimento público de relevante 
interesse, de conjuntura que exija absorção temporária de po
der aquis iti vo e, finalmente, de guerra externa ou sua imi
nência. Inova a Emenda, ainda, aos fatos que servirão de base 
ao cálculo do empréstimo compulsório, tornando-os indefini
dos, e dispõe também sobre a vigência e o conteúdo da lei 
respectiva. 

Com relação à permissão para decretação de empréstimos 
outros que não em virtude de calamidade, realmente a idéia é 
boa, pois tem sido assim em nossa tradição e o instituto tem 
se revelado de grande utilidade. 

Em relação aos fatos geradores, é de toda conveniência a 
proteção constitucional dos mutuantes e nada melhor para tan
to do que condicionar a exigência do empréstimo à ocorrência 
daqueles fatos que dão origem à cobrança de impostos - o que 
permite estender ao empréstimo compulsório a justiça fiscal 
imanente ao Sistema Tributário. 

No mais, os temas ventilados são próprios da legislação 
ordinária, devendo figurar na norma que criar o próprio em
préstimo .. 

Pela aprovação parcial . 

ES32467-5 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presença do dispositivo visa a evitar a mercantiliza
ção inescrupulosa e aética dos bens e valores culturais, sob 

• o patrocínio criminoso do Estado . 
Pela rejeição . 

ES32468-3 NYDER BARBOSA PMDB 
********* 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 pa ís, entendemos salutar a norma do item I! do 
art. 24 das Disposições Transitórias como está redigida. 

P~la rejeição . 

ES32469-1 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a emenda que a competência residual seja 
exclusiva da União. 

Entendemos que a competência residual deve ser 
exclusiva da União Federal tendo em vista a amplitude de sua 
ação e o Sistema Tributário ora proposto. 

Pela aprovação. 
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PMDB 

PMDB 

A apreciação da emenda do nobre Constituinte, que altera 
o item I , do parágrado 6o. , do art i go 220, levou-nos à con
clusão de que ela pode ser aceita parc i almente, porquanto 
trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimo -
ramento do Substitutivo , tornando-o mais ajustado . 

Assim , somos pela aprovação parcial conforme redação do 
Substitutivo . 

ES32471-3 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Trata a Emenda de i nclusão de dispositivo tendente a au
tori zar a revisão das responsabilidades financeiras da União , 
decor rentes da transformação de Terr i tórios Federa i s assim 
como da fusão e desmembramento de Estados. 

Conhecendo-se o vultoso déf i ci t do Tesouro Nacional , no 
momento, chega-se à i narredável conclusão de que a medida 
prevista resulta impraticável . 

Os efeitos haveriam de se propagar a todas as unidades 
federadas aos Municípios e , em última análise a toda a socie
dade. 

Pela reje i ção . 

ES32472-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

O Substitutivo acolheu o princ1p1o da vinculação de 
recursos de impostos como meio de assegurar recursos 
financeiros adequados à manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

Pela aprovação parcial. 

ES32473-0 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ** ****** * 

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

Assim, somos pela rejeição da emenda. 

ES32474-8 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ******* ** 

O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas 
pelo nobre Const i tuinte , nos levou a concluir que a altera
ção proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto,tor
nando-o ma i s completo, prec i so e consistente . 

ES32475-6 MANOEL MOREIRA PMDB 
*** **** ** PARECER ***** ** ** 

A presente proposição sugere a supressão do Art. 61 do 
Título das Disposições Transitórias , o qual estabelece cri
térios a serem atendidos pela lei complementar que deverá 
estabelecer di retrizes e bases do planejamento do desenvolvi
mento regiona l i ntegrado. 

Parece-nos inconveniente a manu t enção do artigo em tela . 
Pela aprovação. 

ES32476-4 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte i nclusive a palavra "di
retas " no item II, do art . 222. 

En:endemos que as normas que compõem a matéria Constitu
cional , ora em debate , já atendem aos objetivos da emenda, 
pois visam, de forma implícita , aos efeitos pretendidos . 

Pela rejeição. 

ES32477-2 MANOEL MOREIRA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte estabelece normas para a
provação de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária. 
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O conteúdo da emenda, em confronto com o do 
não se harmoniza com a sistemática que orienta 
Planos e Orçamento .Entendemos que o dispositivo 
tringiria a ação do Poder Legislativo na parte 
poder de emenda. 

Pela rejeição . 

ES32478-1 MANOEL MOREIRA 
********* PARECER ********* 

PMDB 

Substitutivo, 
o Sistema de 
alterado res
referente ao 

PMDB 

A Emenda propõe a supressão do Art. 63 e Parágrafo único, ar
guindo inte rvenção descabida do Estado na área econômica, e 
da União nas competências estaduais e municipais . 
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo . 

ES32479-9 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com sua emenda suprimir 
o critério populacional para reduzir desigualdades 
interregionais. 

É verdade que nem sempre se pode aplicar critério 
populacional para a distribuição 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 para desenvolvimento de pecuária ou 
de determinadas atividades agrícolas depende de critérios 
técnicos, climáticos, do solo, etc. e não de populacionais; 
apenas para citar 2 exemplos , além dos relacionados na 
justificação da emenda). Entretanto o entendimento de parte 
significativa dos Constituintes consultados leva à manutenção 
do texto original. 

Assim , somos pela rejeição. 

ES32480-2 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte inclui o item IV do art. 
220: "O orçamento das operações oficiais de crédito". 

Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da 
emenda, pela importância do assunto. Contudo entendemos que a 
matéria deva ser objeto de Lei Complementar. 

Pela rejeição . 

ES32481-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda 
retirar da Lei de Diretrizes Orçamentárias sua capacidade pa
ra "aprovar alterações na legislação tributária indispensá
veis para obtenção das receitas públicas" . Argumenta o autor 
que sendo a lei de diretrizes uma lei ânua, periódica, tran
sitória, não poderia ela aprovar legislação que poderá ter 
caráter permanente, além da estreita elaboração orçamentária 
de um determinado ano . Poder-se-ia também argumentar que a 
lei de diretrizes terá tramitação apenas na Comissão Mista 
enquanto as demais relativas a tributos deverão ter a trami
tação 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. 

ES32482-9 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda do eminente Constituinte modifica a redação do 
1o. do art. 220, e visa, além de contemplar, no plano 

plurianual, além das despesas de capital, também as 
correntes. 

O exame da emenda levou-nos a conclusão que os objetivos 
da emenda já estão atendidos, vez que o proposto pelo Relator 
estabelece além dos "investimentos" outras despesas deles 
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decorrentes. 
Pela rejeição . 

ES32483- 7 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PAREC ER ****** *** 

A emenda do nob r e Constituinte modifica a redação ao 
item II do 3o., do art . 220 : " O orçamento de investimentos 
das empresas estatais". 

O conteúdo da emenda , em confronto com o do 
subst i tutivo , não se harmoniza com a sistematica que 
oriente o sistema de Planos e Orçamento. Entendemos que tão 
somente as empresas em que a Un i ão detenha a maioria do 
Capital Soc i al com di reito a voto devam ser seus orçamentos 
aprec i ados pe lo congresso , vez que teríamos empresas com 
maioria do capital em maõs da iniciativa privada , também , 
submetidas a deliberação e fiscali zação pelo Congresso. 

Pela Rejeição . 

ES32484-5 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresentada se coaduna com o atual propósito de 
simplificar a redação do Projeto de Constituição mediante a 
supressão de artigos prescindíveis. 

Pela Aprovação . 

ES32485-3 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES32486-1 MANOEL MOREIRA PMDB 
******* ** PARECER ********* 

A emenda do nobre Constituinte pretende estabelecer o 
prazo fixo de 10 anos para cumprimento do disposto no pará
grafo 5o. do artigo referido . 

Entendemos ser melhor deixar o prazo flexível "em até 10 
anos " . 

Pela rejeição. 

ES32487-0 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda sugere a supressão do art . 239 do Substitutivo 
por se tratar de matéria passível de legislação ordinária. 
Outross i m, não é oportuno institucionalizar o subsídio no tex 
to constituc i onal. 

Pe l a aprovação da emenda. 

ES32488-8 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ** ******* 

O termo "credo" não cabe entre os outros termos, por ser 
de natureza diferente . Basta observar-se que ninguém pode es
colher raça , sexo, cor ou idade. Pela rejeição. 

ES32489-6 POMPEU DE SOUZA PMDB 
***** ** ** PARECER **** ** *** 

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

Pela rejeição. 

ES32490-0 POMPEU DE SOUZA PMDB 
********* PARECER ******** * 

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

Pela rejeição. 

ES32491-8 SERGIO NAYA 
********* PARECER ********* 

Propõe a Emenda que se aumente 
transferênc ias federais ao Fundo de 
Mun i cípios , redundando em aumento global do 

PMDB 

o percentual das 
Participação dos 
montante que a 
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União há-de entregar, do produto da arrecadação do IR e do 
IPI, consoante o art . 213, item I, letra "b" . 

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

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 desequi l íbrio 
financeiro da própria Un i ão . 

Pela rejeição. 

ES32492-6 SERGIO NAYA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda permite a reeleição dos ocupantes de cargos 
eletivos executivos. 

O instituto da reeleição não é de nossas t radições re 
publicanas, nem se adapt a à realidade político-eleitoral do 
País . 

Pela rejeição. 

ES32493-4 SERGIO NAYA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Entendemos que tal elevação quebraria o equilíbrio nas 
receitas tributárias que o projeto dividiu de forma adequada 
entre os três níveis de governo . 

Pela rejeição. 

ES32494-2 . SERGIO NAYA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição. 
Conforme parecer da emenda es-32252-4. 

ES32495-1 SERGIO NAYA 
********* PARECER ******* ** 

PMDB 

PMDB 

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

ES32496-9 SERGIO NAYA 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 municipal istas", em fac~ da "falta 
de recursos crônicos" que os chefes de executivos municipais 
têm administrado "para cumprir as mOltiplas necessidades de 
seus Municípios". 

A nova partilha tr ibutária prevista nos artigos 212 e 
213 teve por escopo atender não apenas as reivindicações dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, mas também propiciar
-lhes recursos para a necessária descentralização administra
tiva de encargos. A elevação gradativa de sua partic ipação 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 decor rentes 
dessa elevação. 

Pela rejeição. 

ES32497-7 MARIA DE LOURDES ABADIA 
********* PARECER ********* 

Improcedente. 

PFL 

A emenda prevê critérios e percentuais na fixação dos ven
cimentos dos membros do Ministério POblico. 

Mas o parágrafo 3o . do art. 179 já o faz adequadamente. 
O critério proposto não satisfaz nem as razões apresenta

das convencem . 
Pela rejeição. 
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O Substitutivo contempla em parte as finalidades perse
guidas pela Emenda. 

Pela aprovação, nos termos do Subst i tutivo . 

ES32499-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 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 imprescind í vel ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES32500-1 JOSÉ LUIZ MAIA PDS 
********* PARECER ********* 

A emenda dá nova redação ao Capítulo I I-do Título VIII. 
Após mi nuciosa aná l ise, observamos que a proposta contém 

algumas imprecisões e recuos, em relação ao texto do Substi
tutivo. 

Por outro lado, ela ofe rece alternativas viáveis que permi
tirão um aceleramento do processo de reforma agrária . 

Pela aprovação parcia l, nos termos do Substitutivo . 

ES32501-9 JOSÉ IGNÁCI O FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

As finalidades perseguidas pela Emenda conflitam com os 
princípios definidos pelo Substitut i vo . 

Pe l a rejeição. 

ES32502-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe inclusão de parágrafo ( 5o.) ao artigo 
236. Entretanto, tal matéria deverá ser objeto de l eg i slação 
complementar ou ordinár i a, já que não constitui matér i a cons
titucional . 

Pela rejeição. 

ES32503-5 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe a alteração do parágrafo 32 do artigo 6o .. A re
dação do Projeto preservou o princípio, sem buscar especifi
cá-lo. Portanto, o objetivo visado pelo Autor será alcançado 
mediante a aludida preservação, em redação direta e clara. 

Pela rejeição. 

ES32504-3 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
********* PARECER ********* 

Procedente. 
Assiste razão ao nobre constitu i nte. 

PMDB 

Merece inclusão a referência às ent idades paraestat ais. 
Pela aprovação, nos termos que ao relator parecerem ade-

quados. 

ES32505-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitut i vo. Pe
lo contrário, a f ilosofi a e diret ri zes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição . 

ES32506-0 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe inclusão de parágrafo ( 4o.) ao artigo 
236. Entretanto , por não constitui r matéria constitucional, 
deverá ser objeto de leg i slação complementar ou ordinária. 

Pela rejeição. 

ES32507-8 JOSÉ IGNÁC I O FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A presença do dispositivo visa a evitar a mer canti liza-
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ção inescrupulosa e aética dos bens e valores culturais, sob 
o patrocínio criminoso do Estado. 

Pela rejeição. 

ES32508-6 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

recursos minerais , h i dráulicos 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 dispos iti vos não são de natureza verdade iramente cons
ti tucional , e serão melhor def i nidas em lei ordinária. 

Pela rejeição. 

ES32509-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe o autor a ampliação do inciso II do art . 291, tor-
nando o texto mais obrigatório , quanto à produção regional 
nos meios de comunicação. 

As pressões da negociações do texto levam o Relator pela 
manutenção da forma concisa, razão porque obriga-se a propor 
rejeição. 

ES32510-8 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria objeto da emenda deve ser tratada em lei ordi 
nária . 

ES32511-6 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda foi rejeitada porque optou-se pro suprim i r todo 
o art. 233 . O art . 232 j á determina que o aproveitamento dos 
recursos minerais e h i dráulicos depende de concessão ou au t o
rização, conforme especificações da lei ordinária. Não há 
porque, portanto, explicitar algumas poucas limitações, que 
não poderiam ser consideradas propriamente de natureza cons
titucional. 

Pela rejeição. 

ES32512-4 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda, ao lado de outras, pretende assentar na 
Constituiçãci a imun i dade 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 contribu i nte as coope
rat i vas; que , infelizmente, o Supremo Tribunal , na linha do 
cap it al i smo tributário, deu guarida a essa inovação e , a par
tir de 1973, passou a decidir que as cooperat ivas estão su
jeitas ao ICM como qualquer comerciante ; que a única maneira 
de reparar esse erro jurídico, 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 
creditícios (art. 229, 2o. ); que é reivind i cação 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 legítima 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 à vista 
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do DL 406/ 68 as legislações estaduais regulamen t aram a co
brança do ICM sobre as relações internas entre as cooperat i
vas e seus associados, incluindo as cooperativas de consumo; 
que a Lei no. 5 . 764/ 71 em seu art. 79 e único conce itua e 
define o ato cooperativo como não mercantil; que é da maior 
conveniência para nosso País que se desenvolva o sentimento 
associativist a , de que a cooperativa é instrumento , com o 
acréscimo de ser escola de democracia comunitária . 

A argumentação traz ida pelas emendas bem demonstra que o 
assunto é controverso. Se uma l ei autor iza a tributação 
pelo ICM dos receb i mentos de produtos ou dos fornecimentos de 
mercadorias, por coope rativas, o judiciár i o presta jurisd i ção 
para cumprimento da lei , salvo se inconst i tucional ou revoga
da. Seria necessária outra lei modificando o tratamento tri
butário. 

De qualquer maneira , competindo o ICMS aos Estados, es
tes podem assegurar imunidade em suas Constituições ou conce
der isenção mediante lei comum, no exercício da autonomia fe
derativa. 

Rejeitada . 

ES32513-2 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
***** **** PARECER ********* 

A privatização de empresa pública prescinde de autoriza
ção constitucional. Quando necessário o governo incluirá em 
sua programação , solicitando autorização do Congresso. 

Pela rejeição. 

ES32514-1 JOSÉ IGNÁC IO FERREIRA PMDB 
**** ***** PARECER ** ** **** * 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 19 do art. 6o . 
do Substitutivo. 

Sem embargo da contribuição que significa, o texto final 
do Substitut ivo é sat i sfatório e adequado aos objetivos pre -
vistos , pela síntese de que se reveste. 

Pela rejeição . 

ES32515-9 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 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 cons i deramos mais apropriada a sua 
supressão. 

Pela prejudicialidade . 

ES32516-7 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
***** **** PARECER ** ******* 

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

Pela reje i ção . 

ES32517-5 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda não foi aceita porque optou-se por retirar do 
texto o conceito de compensação aos Estados e Municípios. A
final, estes têm a mesma responsabilidade que à União em tor
no de preservação do patrimônio ecológico do País. 

F-ela rEõjeição. 

- ES32518-3 EUCLIDES SCALCO PMDB 
****** *** PARECER ********* 
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A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pe
lo contrário , a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES32519-1 ANTÔNIO PEROSA PMDB 
**** **** * PARECER ** **** *** 

A matéria não tem a excelsitude necessar1a para sua in
clusão na Constituição Federal, devendo ficar reservada à 
legislação estadual. 

Pela rejeição . 

ES32520-5 ANTÔNIO PEROSA 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . 

PMDB 

A Emenda propõe que a Lei Orgânica do Município estabeleça o 
número significativo de eleitores , necessários para iniciati
va de projetos de leis urbanas de interesse local . 
A manifestação de 5% do eleitorado municipal, na forma exigi
da pelo Substitutivo, será perfeitamente viabilizada em muni
cípios de qualquer tamanho populacional, através da organiza
ção da sociedade. 

ES32521-3 ÉZIO FERREIRA PFL 
***** *** * PARECER ********* 

Altera a redação do 3o. do Art. 262, incluir a ex-
pressão "ouvida a comissão respectiva do Senado da República" 

A justificação baseia-se na necessidade de haver a manifes 
tação de mais uma fonte para a desapropriação de serviços de 
saúde . 

O relator houve por bem suprimir o 3o. do Art . 262, 
prejudicando em parte a análise da emenda. 

Pela prejudicialidade. 

ES32522-1 ÉZIO FERREIRA PFL 
****** *** PARECER *** **** ** 

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

Pela rejeição. 

ES32523-0 ÉZIO FERREIRA PFL 
***** ** ** PARECER ******** * 

Entende o .Relator estar a matéria coberta pela nova re
dação proposta do que atualmente é o 2o.do art.291. Por is
so, propõe a rejeição da presente emenda. 

ES32524-8 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
*** ** **** PARECER **** ***** 

A Emenda propõe a participação dos sindicatos nas nego
ciações coletivas, na forma da lei. 

Mas a lei poderá estabelecer uma participação facultati-
va. 

Em nosso Subst i tutivo, optamos pela participação obriga
tória, como forma eficaz de solucionar os dissídios traba
lhistas coletivos. 

Somos pela rejeição. 

ES32525-6 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
********* PARECER ******** * 

A emenda veda a candidatura dos ocupantes de cargos ele
tivos executivos durante o exercício do mandato. 

Somos favoráveis à candidatura para outros cargos desde 
que renunciem aos respectivos mandatos, seis meses antes do 
pleito . 

Pela rejeição. 

ES32526-4 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
********* PARECER ******** * 

Pretende o autor suprimir o parágrafo 7o. do artigo 13. 
Entendemos que o citado dispositivo deve ser mantido por 

enquadrar-se nos princípios que regem as inelegibilidades. 
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Pela rej e ição . 

ES32527-2 ALBÉRICO CORDEIRO 
********* PARECER ********* 

PF L 

PFL 
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A matéria constante da presen t e emenda é típ i ca da leg i s
lação infraconstitucional. 

Pela rejeição. 

ES32528-1 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Constitu i nt e, conflita 
com a or ientação ado t ada pelo Relator . 

Pela rej ei ção. 

ES32529-9 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
********* PARECER ********* 

A presente Emenda v i sa 
I do art . 77, acrescentando 
Congresso Naciona l . 

dar nova redação ao texto do item 
algumas atribuições a mais ao 

Em assim sendo, somos 
Substitutivo . 

pelo acolhimento, na forma do 

ES32530-2 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
*** ** **** PARECER ** ******* 

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

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES32531-1 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
** ******* PARECER *** ****** 

O acréscimo da expressão "recesso " ao t exto do art. 80 , 
contribuirá para o seu aperfeiçoamento . 

Assim, somos pela aprovação desta Emenda. 

ES32532-9 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
******* ** PARECER ********* 

O texto em sí, da presente Emenda, já encontra-se con
templado no Substitutivo. 

Assim , pela sua rejeição. 

ES32533-7 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
*** ** **** PARECER *** ****** 

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte , a 
presente Emenda, conflita com a s i stemática adotada pelo Su
bst i tu t ivo. 

Em assim sendo , somos pela rejeição da Emenda . 

ES32534-5 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
** ******* PARECER ********* 

A matéria contida na presente Emenda não se coaduna com a 
sistemática geral adotada no Substitutivo, que expressa , no 
particular, o entendimento da maioria dos membros da Comis
são. 

Pela re j eição . 

ES32535-3 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
***** ** ** PARECER **** *** ** 

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

ES32536-1 ALBÉRICO CORDEIRO 
*** *** *** PARECER ********* 

Propõe o que já está no Substitutivo . 
Pela prejudicialidade . 

ES32537-0 ALBÉRICO CORDEIRO 
********* PARECER **** **** * 

PFL 

PFL 

Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Fede
ral como órgão integrante da Segurança Pública. 
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As atribuições da referida corporação acha - se intimamente 
ligadas à segurança do trânsito nas rodovi á rias federais , daí 
por que não deve ela vincular-se ao el enco de órgãos que com
põem a Segu r ança Pública. 

Pela reje i ção. 

ES32538-8 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
********* PARECER ***** **** 

A emenda apensa deseja assegurar imunidade do ICMS para a 
entrada , em estabelecimento do contribuin t e, de bem destinado 
a seu ativo fixo , quando não houver similar nacional e se 
tratar de nova indústria ou mode r ni zação de indústria exis 
t ente (art. 209 , 8o , II, d) . 

Justifica que obj etiva fortalecer a indústr i a nac ional e 
moderni zá- la a fim de torná-l a mais competitiva e gerar mais 
empregos. 

Ao desejar conferir não-incidência , a emenda viria exc l uir 
da incidência do I CMS as importações referidas no item I do 
mesmo 8o . Aí , a Comissão de Sistematização es t á mantendo a 
incidência, destacando mesmo, sem necess i dade , o bem destina
do a consumo ou ativo fixo, eliminando, todavia a referência 
à entrada no estabelecimento de contribuinte. 

A não inclusão na i munidade não impede , todavia, que cada 
Estado conceda i senção por lei comum a situações específicas, 
no exercício de sua autonomia federativa . 

ES32539-6 ALBÉRICO CORDEIRO 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 . 

ES32540-0 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
********* PARECER ********* 

Entende o Relator estar a matéria coberta pela nova re
dação proposta ao que atualmente é o 2o. do ar t. 291. Por 
isso , propõe a rejeição da presente emenda. 

ES32541-8 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
********* PARECER **** ***** 

A matér i a já se encontra suficientemente at endida pelo 
Substitutivo . 

Concluímos pela prejudicialidade . 

ES32542-6 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
********* PARECER ****** *** 

A adição do termo inicial é d i spensável , pois é óbvio 
que o prazo estabelecido deverá ser contado a partir da pro
mulgação da Constituição Feder al . 

Pela rejeição . 

ES32543-4 ALBÉRICO CORDEIRO PFL 
********* PARECER ********* 

Propõe o Autor da Emenda a inclusão de parágrafo único 
ao artigo 50 das Disposições Trans i tórias , estabelecendo "que 
os efeitos do 10 do artigo 89 não se aplicam na sessão le
gislativa de de 1987 / 19B8" . 

Na impossibilidade de se afer i r o propósito do Autor, 
uma vez que o artigo 89 tem, apenas , oi t o parágraf os, temos a 
Emenda como prejudicada. 

ES32544-2 IVO CERSÓSIMO PMDB 
** ******* PARECE R ********* 

Pela aprovação na forma do Subs titutivo . 
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PMDB 

PMDB 

A fórmula proposta pela Emenda, antes de aperfeiçoar o 
texto, prescreve detalhamento insuscetível de compor o texto 
constitucional. 

Pe l a rejeição . 

ES32546-9 ANTÔNIO CÂMARA PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda objetiva acrescentar dois parágrafos ao art. 
195 , que se destinam a estabelecer a competência para a 
instituição e arrecadação de tributos e preços, cujos fatos 
geradores sejam inerentes a serviços públicos concedidos. 

Trata-se de matéria que, em razão de sua natureza e 
especificidade, ~eve ser disciplinada a nível de norma 
infraconstitucional . 

Pela rejeição. 

ES32547-7 IBER~ FERRE.IRA PFL 
********* PARECER ********* 

A supressão do art. 146 e seus parágrafos não é a melhor 
solução. 

Pela rejeição. 

ES32548-5 IBER~ FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A matéria é, sem dúvida, de alta relevância. Tendo em 
vista os princípios constantes do Substitutivo, deverá 
figurar, por certo , no Código Civ il , quando de sua adaptação 
á nova ordem constitucional . 

Somos pela rejeição. 

ES32549-3 IBER~ FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Mu i to embora se reconheça a importância econom1ca das em
presas de pequeno porte e a necessidade de lhes conf e r ir 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 . 

ES325S0-7 IBER~ FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES32551-5 IBER~ FERREIRA PFL 
******** * PARECER ********* 

O autor da Emenda pretende incluir 1 velhice 1 entre os 
eventos propiciadores da cobertu r a previdenciÁr ia. 

Procedente a proposta . 
Pela aprovação. 

ES32552-3 I BER~ FERREIRA 
********* PARECER ********* 

PFL 

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

Pela aprovação parcial. 
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ES32553-1 IBER t: FERREIRA 
********* PARECER ********* 

O texto proposto pelo Substitutivo é ma is 
com a realidade nacional , seja em termos de média 
população, seja em termos de situação financee i ra 
dência Soc i al. 

Pela r e j eição. 

ES32554-0 IBERt: FERRE I RA 
********* PARECER ********* 

PFL 

consentâneo 
de v ida da 
da Prev i-

PFL 

A sugestão contida na proposta de Emenda traz alguns 
desdobramentos que, na trad i ção jur í dica bras i leira, melhor 
se adapt am ao corpo da legislação ordinária e complementa r. 

Pela rejeição . 

ES32555-8 IBERt: FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A definição sugerida sendo por demais restritiva não per
mite a proteção ao universo das empresas genuinamente nacio
nais, objeto do dispositivo emendado . 

Pela rejeição. 

ES32556-6 IBERt: FERREIRA PFL 
**** ***** PARECER ********* 

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

Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 

ES32557-4 IBERt: FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Esta Emenda t em tem por objetivo tranferir para a 
competência da União o Imposto sobre a Propriedade Terri -
torial Rural que no SUBSTITUTIVO do Relator (Projeto de 
Constituição) é da competência dos Estados e do Distrito Fe
deral (item I do art. 209). 

Assim, a proposta da Emenda não se coaduna com o siste
ma tributár io naciona l atualmente adotado pelos Constituin -
tes. 

Pela rejeição . 

ES32558- 2 IBERt: FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação, de acor do com a justificativa. 

ES32559-1 IBERt: FERREIRA PFL 
********* PARECER ** ******* 

A fiscalização da aplicação dos recursos públicos, como 
fase posterior à autorização dos gastos (aprovação do Orça
mento), sempre coube aos representantes do Povo , seja d i ret a
mente , se j a por intermédio do Tribunal de Contas , ou de am
bos, como no caso das despesas decorrentes de contratos, ge
ralmente as mais vultosas. 

Pela rejeição da Emenda . 

ES32560-4 IBERt: FERREIRA 
********* PARECER ****** *** 

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

Pela rejeição . 

ES32561-2 IBERt: FERREIRA PFL 
********* 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 maior i a 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 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RE LATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES32561-2 IBER~ FERRE IRA 

adequado à legislação ordinária. 

PF L 

PÁG: 1679 
16/1 0/ 87 
15:52:30 

As formas modernas de produção demonstram uma tendência 
acentuada em reduzir progressivament e a jornada de t rabalho . 

Segundo levantamento da OIT, poucas nações mantém tal 
limite l egal , não se observando , t ampouco , diferença s ignifi
cat i va a esse respei t o , entre pa í ses desenvolvidos ou não. 

Na verdade, quando avaliamos nossa jornada semana l por 
parâmetros internacionais, constatamos o nosso atrazo . A jor
nada de t r abalho deve r ef letir uma si tuação conjunt ur a l que 
só a Le i pode a t ender. 40 (quarenta ) horas não conv i r i a a um 
det erminado momen t o da vi da econômi ca do país , mas, pe lo de
senvolvimento tecnolog i co, por motivos de in t eresse públ ico 
ou até por comprovadas razões de or dem psicosocial , podem vir 
a ser a solução idial . Ressalte- se , por oportuno, que mesmo 
no regime atual de 48 (quarenta e o i to ) horas semanais , vá
rias categorias , em decor rência de Le i específ i ca ou por for
ça de conquistas em acor dos ou convenções coletivas , j á cum
prem jornadas reduzidas . 

Num quadro inverso , em que a necess i dade imperiosa de se 
expandir ou incrementar os níveis de produção, até como medi
da de sa l vação naciona l, poderá o Es t ado, em consonânc ia com 
os anseios do povo, propugnar por jornadas mais extensas,des
de que compensatór i as a nivel de remuneração. Esse , a li ás , é 
o exemplo que nos dá o Japão , onde a i nt ens i ficação do t raba
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 consc iente das 
realidades do país, poderá , com maior f l exibilidade,discipli-
nar essa controversa questão, optamos por manter apenas 
a limi tação de duração d iárias de traba l ho em 8 (o i to ) horas, 
no máximo . 

ES32562-1 IBER~ FERREIRA PF L 
********* PARECER ********* 

O inciso XV do artigo 7o . objetiva assegurar ao t raba
l hador o direito às fé ri as remune r adas i ntegralmente. Este é 
o princ í pio que se deseja estabelecer através da presente 
norm~ constitucional. Objetiva-se , ass im , dar plena garantia 
ao empregado que o seu salário não será prejudicado por oca
sião das férias . É evidente que, quant o a outros aspectos 
acessórios, por exemp lo , o período de concessão , devem ser 
de i xados para a legislação ordinária e acordos entre a classe 
patronal e a dos trabal hadores. 

ES32563-9 IBER~ FERRE IRA PFL 
********* PARECER ********* 

Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

ES32564-7 IBER~ FERREIRA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a supressão do parágrafo 21 do a rt . 6o . 
do Substitutivo. 

Pela aprovação . 

ES32565- 5 I BER~ FE RREIRA PF L 
**** ***** PARECER ********* 

A questão merece ser aval i ada à luz do Subst it ut i vo . 
Pe l a aprovação. 

ES32566-3 ULDURICO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Ent endemos que o texto const i t uci onal deve apenas f ixar 
o direi t o de herança, ficando impl íci to que caberá à leg isl a
ção ord i nária defi ni r limites e mecanismos de t ributação. 

Não há como acolher a emenda. Pela rejeição. 

ES32567-1 ULDURICO PI NTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao art . 6o. d i spondo sobre formas de compensação 
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PMDB 

da aus ênc ia de normas legais necessar1as à implementação dos 
princípios e direitos nele contidos. 

A mat ér ia insere- se no âmbito da legislação ordinária 
(mormente a cod i ficada ), que cr i ará as estruturas e alocará 
os recursos necessários á aplicação dos institutos constitu
cionais . 

Rejeição . 

ES32568-0 ULDURICO PINTO PMDB 
** ******* PARECER ********* 

A emenda propõe que a União e os Estados mantenham um la
boratór io nacional para a produção de medicamentos básicos á 
saúde da população e que tenham o monopólio da importação de 
drogas e insumos necessários à indústria farmacêu t ica. 

No que se refere à primeira parte da emenda, a mesma foi 
parcialment e acatada, uma vez que ao sistema único de saúde 
compete participar da produção de medicamentos. 

A segunda parte daa emendaa foi acolhida pelo Relator. 
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

ES32569-8 ULDURICO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

O conteúdo da Emenda, em sua essencia , já foi incorpora
do ao subst i tutivo . 

Pela aprovação parc i al . 

ES32570-1 ULDURICO PINTO 
******** * PARECER ********* 

Procedente em parte. 

PMDB 

O nobre autor sugere alteração quase total na Seção II, 
Capítulo V, que trata do Ministério Público . 

Observa- se que alguns dispositivos propostos já constam 
do Projeto do Relator . 

Pelo acolh i mento parc ial, nos termos do Substitut i vo. 

ES32571-0 ULDURICO PINTO PMDB 
********* PARECER ***** **** 

Esta emenda dà outra redação ao art. 134, reformulando a 
estrutura ao poder judiciário . Assim, ataca o sistema adota
do. 

Pela rejeição . 

ES32572-8 ULDURICO PINTO PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 16 do art . 6o. 
do Substitutivo do Relator . 

ES32573-6 

A alteração proposta afigura-se-nos despicienda. 
Pela rejeição . 

ULDURICO PINTO 
** *** ** ** PARECER *** *** *** 

PMDB 

A emenda pretende dar nova redação ao 2o. do art . 6o . 
do Substitutivo . Não podemos concordar com a modificação pre
tendida, por desvirtuar o objet ivo da norma contida nesse pa
rágrafo. 

Pela reje i ção . 

E$32574-4 ULDURICO PINTO PMDB 
********* PARECER ********* 

Admitir-se o preconizado pela Emenda equivale a descrer 
nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, que ora se 
realizam, e a sentenciar , sem qualquer ava l iação, que a nova 
Carta não terá êxito. 

Pela rejeição. 

ES32575-2 ULDURICO PINTO PMDB 
******* ** PARECER ***** ** ** 

Propõe o autor ampliação à redação do 3o . do ar t. 291 , 
transformando-o em parágrafo único . 

Opta o Relator pela redação mais sucinta, propondo , as-
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ES32575-2 ULDURICO PINTO PMDB 

sim a rejeição da presente Emenda. 

ES32576-1 FRANCISCO DORNELLES PFL 
**** *** ** PARECER ** ** ***** 

A presente Emenda consiste em dar nova redação a todo o 
Capítulo I do Título VII do Substitut i vo ao Projeto de Cons
titui ção , com o objetivo de sugerir pequenos e rápidos aper 
feiçoamentos . 

Examinando-a, observamos que contém várias normas e su
gestões que efetivamente contribuem para o aperfeiçoamen t o 
do Projeto de Constituição, podendo-se citar, entre outras , 
as dos itens II e III e 2o . do art. 195; do art. 200; do 
item I e do 3o. do art. 203; do item I do 3o . do art. 
207; do ítem IV do 11 do art . 209 e do 2o. do art . 213. 

Por outro lado, tendo em vista o resultado de negocia
ções e acordos efet uados com várias lideranças e membros da 
Comissão de Sistematização, não podem ser admitidas as inova
ções que a Emenda contém em seus artigos 197, item III, "ca-
put ", 209, 10 e 6o, 213, item I, alínea "c" e 217. 

Pela aprovação parc i al. 

ES32577-9 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

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

Justificam que a lei não pode determinar onde deve 
realizar-se o fato que dá origem ao imposto e que limita-se, 
para fins de cobrança , a convencionar o local, para efeitos 
tributários. 

Procede inteiramente a crítica e a sugestão. 

ES32578- 7 FRANCISCO DORNELLES PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda apresenta sugestões de alta relevância econômica 
e social que mereceram i nclusão parcial no texto do 2. Subs
titutivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES32579-5 PAES LANDIM PFL 
***** ** ** PARECER ********* 

O Art. 239 do Substitutivo contempla os princ1p1os esta
tuídos na presente Emenda, ao conferir às universidades auto
nomia didático-científica, administrativa , econômica e finan
ceira. 

Quanto aos mecanismos para promoção da autonomia econôm i 
ca e financeira das instituições, entendemos serem ma i s ade
quadamente tratados na legislação ordinár i a e complementar. 

Pela rejeição . 

ES32580-9 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a alteração da expressão "sem distinção 
de credo" para "de qualquer credo", constituindo o ensino re
ligioso disciplina facultativa . 

Rejeitada nos termos do ·Substitutivo. 

ES32581-7 PAES LAND IM 
********* PARECER ********* 

Não vemos qualquer diferença substancial entre 
tivo proposto e o constante do Projeto , porquanto 
tuição, como geratriz das le is ordinárias, submete 
seu império . 

ES32582-5 PAES LANDIM 
********* PARECER ********* 

PFL 

o disposi
a Consti
estas ao 

PFL 

A presente emenda propõe nova redação ao 2o. do art . 13 
das Disposições Transitórias , assegurando aos atuais Procura
dores da República os direitos adquiridos na carreira e a op-
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ção pela Procuradoria da União . Preferimos norma que se limi 
t a a assegurar o dire i to de opção . 

Pela rejeição. 

ES32583-3 PAES LANDIM PFL 
***** **** PARECER ********* 

Propõe-se, através da Emenda anexa, a supressão do pará
grafo único do art. 281, o qual permite a liberação de verbas 
públicas às escolas particulares cuja criação tenha resultado 
de lei e atendam aos requisitos mencionados no Substitut i vo, 
a saber: 

a) finalidade não lucrativa; 
b) reaplicação dos excedentes financeiros em educação ; 
c) destinação do patrimônio , em caso de extinção, a en 

tidade congênere . 
~manutenção do dispositivo questionado poderá provocar 

evasão de recursos, causando dano irreparável à educação bra
s il e i ra . 

Pela aprovação. 

ES32584- 1 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

É obj et i vo da presente Emenda dar nova redação ao art . 
67 das Di sposições Transitórias, de modo a permitir às enti 
dades de ensino e pesquisa que atendam aos requ i sitos estabe
lecidos no art . 181 possam receber recursos públicos , a menos 
que a lei que lhes deu origem proíba a recepção. 

Concordamos com a supressão do parágrafo único do art. 
181 e do art. 67 das Disposições Transitórias , idênticos, por 
se tratar de matéria da natureza transitória . Entretanto, 
queremos ressaltar que apenas as ent i dades oficia i s naquelas 
condições são const i tuídas por lei, conforme exige a legisla
ção comum. Assim sendo, o dispositivo torna-se inócuo. 

Pe l a rejeição. 

ES32585-0 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Para espencar quaisquer dúvidas futuras na regulamenta
ção pela lei ordinária , achamos preferível enumerar os direi
tos assegurados aos trabalhadores domesticas . 

ES32586-8 PAES LANDIM PFL 
******* ** PARECER **** ***** 

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

Consideramos, entret anto , que ela se legitima , quando· ope
rada pela assembléia geral da entidade sindical , relativamen
te à categoria profissional ou econômica que ela representa, 
uma vez que todos os i ntegrantes da categoria se beneficiam 
das vantagens conquistadas pelo órgão de classe . 

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

Nesses t ermos, a Const i tuição deve reconhece r expressamen
te a compulsor i edade da contribuição. 

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

ES32587-6 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Cuida-se de alterar a redação do parágrafo 36 do artigo 
6o . . No Projeto do Re l ator optou-se por redação mais concisa, 
q~e perm i te sejam alcançados os objetivos vi sados pelo Autor. 

Pela rejeição. 

ES32588-4 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER **** *** ** 

O text o do dispos i tivo a que se dirige a emenda oojetiva 
explicitar a validade do preceito do salário mínimo nos casos 
específicos de remuneração variável . 
Nos demais casos, não cabe dúvida a respeito da aplicabilida-
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de do peso determinado pelo mínimo. Por essa razão, julgamos 
conveniente manter no Substitutivo , a expressão que o autor 
pretende suprimir . 

Pela rejeição. 

ES32589-2 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

Emenda ao 57 do Art. 6o . , para torná-lo mais conciso. 
A forma adotada pelo Substitutivo quanto ao assunto é 

mais abrangente e concorda com a expressão moderna do direi
to . 

Pela rejeição. 

ES32590-6 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A nosso ver, o inciso XXIV do art . 7o . contempla a preocu
pação do autor ao assegurar , ao trabalhador, o direito a se
guro contra acidentes de trabalho, independentemente de inde
nização quando comprovado dolo ou culpa. A diferenciação das 
condições de seguro, nos casos de atividade insalubre ou pe
rigosa é certa. Não cabe ao texto const i tucional. contudo, 
estabelecê-la. 

ES32591-4 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao artigo 136 e seu parágra 
fo único . Já acolhemos emenda a respeito . 

Pela rejeição. 

ES32592-2 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

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

ES32593-1 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32594-9 PAES LANDIM PFL 
********* PARECER ********* 

De acordo com os parâmetros do Substitutivo, para o di
reito de greve , a Emenda deve ser aproveitada em alguns pon
tos. 

A justificação encontra-se no parecer à 
ES22141-8. 

Pela aprovação, nos termos do Subs ti tutivo. 

ES32595-7 PAES LANDIM 
********* PARECER ********* 

Vide parecer à emenda no . ES26407-9. 

ES32596-S PAES LANDIM 
********* PARECER ********* 

Emenda 

PFL 

PFL 

A Emenda pede a supressão do parágrafo 7o., do art . 9o., 
do Substitutivo, porque contém uma imposição anti-democrá-
tica. 

Contudo, o que tem feito o fracasso de muitas negocia
ções coletivas é o não comparecimento das entidades envolvi
das. É preciso determinar o comparecimento como obrigação. 

Somos pela rejeição. 

ES32597-3 ALUÍ ZIO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda dá nova redação ao Capítulo II-do Título VIII . 
Após análise criterioso da· proposta, observamos: 

- a ex i stência de algumas incongruências e recuos , em relação 
ao texto do Substitutivo ; 
- acentuado ní vel de detalhamento , aceitáve l apenas quando 
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-sugestões que podem viabilizar a implementação da reforma 
agrária. 

Pela aprovação parcial. 

ES32598-1 ALUÍZIO CAMPOS PMDB 
******* ** PARECER ********* 

Pretende a Emenda que, nas Disposições Transitór i as se 
preveja que, enquanto não regulada, a distribuição de recei
tas de que trata o item I do art. 213 será feita através dos 
Fundos de Participação dos Estados , do Distrito Federal e dos 
Municípios e das entidades de desenvolvimento regional exis
tentes . 

Na Justificação, entre o mais, diz-se que, adotada tal 
orientação, a SUDENE e a SUDAM poderão dispor de maiores re
cursos . para execução dos planos de desenvolvimento regional 
que devam controlar. · 

Afigura-se-nos que a idéia da proposição estaria contida 
na nova redação que o Relator sugere para a letra "c" do ítem 
I do aludido art.213, sem prejuízo do disposto no art. 216. 

Pela aprovação parcial. 

ES32599-0 ALUÍZIO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES32600-7 GERALDO CAMPOS PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Emenda no. 
ES29575-6 
ES33594-4 
ES27833-9 
ES25117-1 
ES21813-1 
ES22863-3 
ES23022-1 
ES33794-7 
ES29003-7 
E$30674-0 

E$32905-7 
ES28423-1 
ES30406-2 
ES30726-6 
ES28153-4 
ES30736-3 
ES22122-1 
ES32110-2 
ES30779-7 
ES21954-5 
ES29044-4 
ES22272-4 

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 Távol a 
Antônio Britto 
Antônio Brito e Mendes Ribeiro 
Carlos Sant•anna 
Álvaro Valle 
Afif Domingos 
Nelson Carneiro 
Pompeu de Sousa 
Márcia Kubitschek 
José Genoíno Neto 
Mauro Miranda 
Ziza Valadares 
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ES29205-6 
ES27317-5 
ES21725-9 
ES22863-3 
ES31257-0 
ES31836-5 
ES27363-9 
ES26553-9 
ES20836-5 
ES30528-0 

GERALDO CAMPOS 

José Egreja 
Haroldo Lima e outros 
Virgildásio de Senna 
Enoc Vieira 
Antônio Mariz 
Max Rosenmann 
Francisco Rossi 
Jalles Fontoura 
Nilson Gibson 
Jutahy Júnior 

HARMONIZAÇÃO 

PMDB 

As emenda ES23484-6 , ES30536-1 e ES23312-2, respec t iva
ment e, dos Constituintes Ricardo Izar , Paulo Roberto Cunha e 
Agr i pino de Oliveira Lima, embora de acordo com o texto or i 
ginal em sua f orma e conteúdo, chamam a atenção para discre
pância entre as expressões "sem censura ou l i cença", (conti
da no parágrafo 48) e o disposto no parágrafo 9o ., do Subs
titutivo, que contém ressalvas à livre manifestação do pensa
mento. O Constituinte Ricardo Izar propõe a supressão das re
fer i 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
veira Lima propõe que após a palavra "científica" (parágrafo 
48) se acrescente "obedecido o disposto no parágrafo 9o . des
ta Constituição . O Relator, agradecido pelas sugestões, opta, 
porém , por alteração redacional do parágrafo 9o ., harmonizan
do assim os dois dispositivos, pelo que julga prejudicadas 
as emendas acima referidas (ES23484-6, E$30536-1, ES23312-2. 

PREJUDICADAS 
Aprovada a redação proposta pelas dez primeiras emendas 

acima relacionadas, as demais, que propugnavam a manutenção 
do texto original com ligeiras modificações de redação ou o
ferec i am redação substitutiva integral, porém d i screpante 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 

ES32601-5 

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

ERICO PEGORARO 
********* PARECER ********* 

PFL 

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

ES32602-3 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

Os sindicatos patronais e os de trabalhadores são 
entidades de características essencialmente diversas , quando 
encaradas sob a ótica da natureza de seus contribuintes e 
associados. Os relativos aos primeiros são empresas, criadas 
para a obtenção de lucros e que podem abater as contribuições 
fei t as de seus lucros, a título de despesas operacionais . Os 
assalariados que compõe o quadro de contribuintes e 
associados da segunda categoria de sindicatos, por sua vez, 
arcam diretamente com o ônus das contribuições feitas, por se 
s i tuarem, na sua maioria, abaixo do limite de isenção do 
Imposto de Renda. 

Quanto à inclusão do ato cooperativo entre 
tal ampliação certamente dificultaria o 
arrecadação necessária para a descentralização 

as imunidades, 
alcance da 

de encargos e 
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para aliviar as finanças estaduais e municipais da situação 
de penúria em que hoje se encont ram. 

Pela rejeição . 

ES32603-1 ERICO PEGORARO PFL 
** ******* PARECER ********* 

O sistema dee cálcu lo de benefício proposto pelo autor 
da emenda promoveria verdadeira sangria nos cofres 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 contr i buição . 

Pela rejeição . 

ES32604- 0 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER ********* 

A emenda, além de eliminar a proibição do art. 145, i nclui, 
na exceção, os benefícios e prestações previdenciárias , o que 
nos parece não aconselhável. 

Pela rejeição. 

ES32605-8 ERICO PEGORARO PFL 
********* PARECER *** ****** 

As seguintes emendas tratam da criação de um Fundo Naci
onal de R. A. -o que é pertinente à lei ordinária , são elas : 
ES34568-1, ES31 436-0, ES32605-8 , ES23112-0, ES31 231-6 e 
ES33937- 1. 

Pela rejeição . 

ES32606-6 MAURÍCIO CORR~A PDT 
********* PARECER ** *** **** 

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

Pela rejeição. 

ES32607-4 JACY SCANAGATTA PFL 
****** ** * PARECER ***** *** * 

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

ES32608-2 PAULO ZARZUR 
********* PARECER ********* 

Emenda retirada pelo autor. 

ES32609-1 JOSÉ TAVARES 
** *** ** ** PARECER ** ** ** *** 

O autor do projeto propõe a supressão dos lim i tes 
e 53 anos de i dade para concessão da aposentadoria por 
de serviço . 

PMDB 

PMDB 

de 48 
tempo 

Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 

ES32610-4 JOSÉ TAVARES PMDB 
********* PARECER ****** ** * 

O trabalhador avulso exerce atividades de natureza tem
porária, ocasional. Assim, não está ele afetado pela norma 
constitucional que se dirige à intermediação ou locação de 
mão-de-obra permanente. 

ES32611-2 JOSÉ TAVARES PMDB 
***** ** ** PARECER ***•**** * " 

A sugestão contida na proposta de Emenda traz alguns 
desdo~ramentos que, na tradição jurídica brasileira, melhor 
se adaptam ao corpo da leg islação ordinária e complementar. 
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Pela rejeição. 

ES32612-1 SAMIR ACHLlA 
********* PARECER ********* 
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A Emenda propõe a inclusão no parágrafo 23 do artigo 60., 
de item, que seria o III, estabelecendo a propr i edade da 
União para os bens advindo do tráfico de entorpecentes, a 
partir da sentença condenatória passada em julgado contra o 
responsável. 

A idéia é válida, mas não se ajusta ao texto constitucio
nal, mas à legislação ordiná r ia. 

Pela rejeição. 

ES32613-9 SAMIR ACHÔA PMDB 
********* PARECER ********* 

Esta emenda propõe reintroduz i r no Projeto a justiça 
agrária e a criação de uma justiça previdenciária. A primeira 
já se acha prevista ; a segunda, também, nos dispositivos fi
xadores de competências. 

Pela rejeição . 

ES32614-7 SAMIR ACHLlA PMDB 
********* PARECER ********* 

A emenda propõe nova redação ao art . 192. 
A redação do Substitutivo resulta mais apropriada para 

regular a matéria a se conter na lei complementar. 
Pela rejeição da Emenda . 

ES32615-5 SAMIR ACHCA PMDB 
**** ***** PARECER ********* 

A matéria da vedação de reeleição para cargos de direção 
sindical não é própria do texto constitucional, mas s i m do 
estatuto das entidades sindicais. 

Somos pela rejeição. 

SAMIR ACHÔA PMDB 
********* 

E$32616-3 
********* ·PARECER 

Emenda ao 
A matéria 
Re j eição . 

art . 6o. liberando todos os jogos no País. 
se insere no âmbito da legislação ordinária . 

ES32617-1 SAMIR ACHLlA 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 
af igura como imprescindível ao projeto . 

Pela rejeição. 

ES32618-0 SAMIR ACHÔA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende o Constituinte que se acrescente 5o. ao Ar
tigo 262 do Substitutivo , estabelecendo que todo cidadão , a
pós a morte, passa a ser doador natural de órgãos para trans
plantes, salvo expressa manifestação em contrário , em v i da do 
doador. 

Apesar de o dispositivo ter sido incluído nos textos an
teriores, julgou-se por oportuno retirá-lo do Substitutivo, 
exatamente por se tratar de matéria estranha à Constituição, 
o que, aliás, a própria Emenda admite, ao remeter à Lei Com
plementar a incumbência de sua regulamentação. 

Pela rejeição . 

ES32619- 8 SAMIR ACHLlA PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 

ES32619-8 SAMIR ACHOA 

ES32620-1 SAMIR ACH0A 
**** ***** PARECER *** ****** 

PÁG: 1688 
16/10/ 87 
15:52 :30 

PMDB 

PMDB 

Pretende o autor que todos os mi l itares sejam a l istá
veis, inclusive os conscritos. 

O Substitutivo acolhe a proposta de alistamento de todos 
os mi l itares , com exceção dos que estão no serviço inic i al, 
na qualidade de conscritos. 

A exclusão dos conscritos deve-se ao fato de que os mes
mos, durante o período eleitoral, quando as Forças Armadas 
são requisitadas pela Justiça Eleitoral para a manutenção da 
ordem , são mobilizados para cumprir essa missão . 

Pela aprovação parcial . 

ES32621-0 SAMIR ACHOA PMDB 
*** ****** PARECER ********* 

Propõe alteração na redação do parágrafo 27 do artigo 
6o. , para elencar fatos típicos sujeitos a apenação com pri
são perpétua ou pena de morte. Tais penas, em primeiro l ugar, 
chocam-se com a tradição constitucional e legal bras i leira . 
Em segundo lugar, tem demonstrado a experiência de vários pa
íses que não há relação direta entre a aplicação de penas má
ximas e a redução da vio l ência e criminalidade. 

Pela rejeição. 

ES32622-8 ALUÍZIO CAMPOS PMDB 
****** *** PARECER ******* ** 

A Emenda, proposta pelo ilustre Const ituinte, confl i ta 
com a orientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES32623-6 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER *** ****** 

O inciso XV do artigo 7o . objetiva assegurar ao t raba
lhador o direito às fér i as remuneradas i ntegralmente. Este é 
o princípio que se deseja estabelecer at ravés da presente 
norma constitucional. Quanto aos seus detalhes, cabe à l ei 
ordinária regulamentar. Desse modo, entendemos que seja in- -
viável a fixação de sua duração ou seu pagamento em dobro, na 
Constituição. A razão é simples : não cabe à lei maior i r além 
do reconhecimento do direito. Além disso, nada impede que a 
lei ordinária ou os i nstrumentos resultantes das negoc i ações 
entre patrão e empregados venham resultar sua concessão de 
uma remuneração maior que a prevista no texto const ituc ional. 

ES32624-4 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ******* ** 

Emenda aos arts. 6o . , 9o. e 10, restaurando o capítulo 
dos direitos coletivos . 

A matéria relativa aos direitos coletivos foi incorporada 
ao capítulo dos di~eitos sociais. 

Aprovação, nos termos do Substitut ivo . 

ES32625-2 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

Dentre outros aspect os abordados na Emenda, que encasu
la no seu bojo toda a Seção II do Capítulo IV do Título v, 
encontram-se o da elevação do número de Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e o da estipulação do mandato para o exercí
cio do cargo, os quais conflitam com o entendimento deste Re
lator (Emendas Nos . ES2 1558-2, ES28609-9 e ES32215-0 ). 

No que concerne à competência da Suprema Corte, à legi 
timação ativa para a propositura da ação direta de inconsti 
tucionalidade e aos efeitos das decisões proferidas , muitos 
são os pontos comuns entre a Emenda e o Substitutivo agora o
fertado, o que nos conduz à aprovação parcial da Emenda. 

ES32626-1 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ***** **** 

O que propõe a emenda é restaurar no texto a just iça 
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agrar1a, de forma contrária ao sistema por que optamos. 
Pela rejeição. 

ES32627-9 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

Objetiva a Emenda fazer com que a ap rovação da escolha de 
Ministros do Supremo Tribunal Federal seja da competência do 
Congresso Nacional , contrariando a tradição constitucional 
bras ile ira, que a defere ao Senado Federal. 

Por não comungar dos fundamentos expostos pelo nobre autor 
da proposição, somos pe l a sua rejeição . 

ES32628-7 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

Pret ende o autor suprimir os parágrafos 6o. e 7o. do ar
tigo 13 , que tratam de reeleição e prazos de desincompatibi
lização. 

Somos contrários à pretensão do autor porque o institu
to da reeleição não é de nossas tradições republicanas, nem 
se adapta à realidade político-eleitora l do País. 

Entendemos também que os prazos de desincompatibil i zação 
devem ser garantidos para permitir a lisura do pleito. 

Pela rejeição. 

ES32629-5 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32630-9 ROBERTO FREIRE PCB 
****** *** PARECER ********* 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES32631-7 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

A presente emenda pretende manter na competência da 
ão o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, com vistas 
vistas à reforma agrária . 

O ITR pertenceu aos Estados de 1934 a 1961 
aos Municípios pela Emenda no. 5/61, de 1962 
sido absorvido pela un1ao a part ir de 1965 
Emenda no. 10/64 , precisamente sob a a legação 
tributo para promover uma Reforma Agrá ri a. 

quando passou 
a 1965 , tendo 

por efeito da 
de utilizar o 

Entretanto, foi em mãos da únião que o ITR teve a pior 
administração possÍvel. Durante os 18 anos de 1966 a 1983 
de que existem dados pub l icados - o INCRA omiti u-se na co
brança de mais de 78% dos débitos lançados. Esse descumpri
mento da lei privilegiou 19 empresas rurais, 238 latifúndios 
por dimensão e 2741 latifúnd ios por exploração 
(Gazeta Mercantil de 1/ 11/85 e DCN, Seção II, de 6/ 6/85). 
Simultaneamente , prejudicou os Municípios, porque a eles a 
Constituição atribuía o produto da arrecadação. Esse tráfico 
de influência é pior quanto maior a centralização tributária, 
conforme os fatos demonstraram, e invalidou os propósitos 
reformistas. 

A tributação rural para uso adequado do solo tanto pode 
ser feita pela únião pelos Estados ou Municípios. Isso não 
tolhe ações desapropriatórias pela Uni ão, para redist ribuição 
de terras subaproveitadas. 

Nova versão do Projeto mantém o ITR na únião. 

ES32632-5 ROBERTO FREIRE PCB 
******** * PARECER ********* 

Pela rejeição, considerando que os Governadores e Vice-Go
vernadores eleitos em 15 de novembro de 1986 devem ter os 
seus direitos assegurados. 

ES32633-3 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 
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A emenda propõe a inc lusão de uma justiça agrária diver
sa da que previmos. 

Pela rejeição. 

ES32634-1 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

Somos pela rejeição . Entendemos necessar1a a existência 
de prazo anterior à dissolução da sociedade conjuga l, a fim 
de que as partes amadureçam a decisão re lativa a seus 
propositos . 

ES32635-0 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

A Emenda busca supr imi r 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 . 

ES32636-8 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32637-6 ROBERTO FREIRE PCB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitu tivo. Pe
lo cont rári o, a filosofia e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
afigura como imprescindível ao projeto. 

Pela rejeição. 

ES32638-4 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

Apresenta a Emenda redação alternativa à do parágraf o 2o. 
do artigo 302, fixando que a exploração das riquezas minerais 
em terras indígenas somente pode ser efetivada medi ante 
autorização dos índ ios, assegurada a destinação de percentual 
sobre os resultados da lavra, na forma do texto original. 

Preferimos, todavia, redação que, à nossa compreensão, 
assegura o acesso aos bens minerais existentes nas terras dos 
índios e, ao mesmo tempo, as condições particulares segundo 
as quais tal exploração deve-se efetuar, com o objetivo de 
garantir os direitos das populações i~dígenas. 

Assim, somos pela rejeição. 

ES32639-2 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
***** **** PARECER *** ****** 

A Emenda propõe alteração redacional no art . 304 . Opta
mos pela manutenção do dispositivo, na f orma como está redi
gido no Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, 
por considerarmos mais claro e preciso no que se refere ao 
atendimento do objetivo de defesa dos direitos e interesses 
das populações indígenas. 

Pela rejeição. 

ES32640-6 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
*** *** *** PARECER ********* 

A Emenda sugere modificação na redação do 1o . do Art. 
302 . A sugestão não foi acatada por entendermos qu.e a r edação 
original contida no Anteprojeto contemp l a com ma i s eficácia 
a defesa dos interesses das populações indígenas . Optamos pe
la manutenção da expressão" .. . e do Ministério PQblico . .. "por 
entendermos necessária , tendo em vista tratar-se de princípio 
que dispõe sobre atos que envolvam interesses indígenas. 

Pela rejeição. 
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PMDB 

A Emenda, proposta pe l o ilustre Cons t ituint e , conflita 
com a orientação adotada pelo Relator . 

Pela re j eição . 

ES32642-2 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

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

Pela aprovação. 

ES32643-1 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Face à supressão do ref erido dispositivo no Subst i tutivo 
que vamos oferecer , pelo acolhimento de Emendas apresentadas 
para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela. 

ES32644-9 GABR I EL GUERREIRO PMDB 
****** *** PARECER ********* 

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

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

ES32645-7 EXPEDITO MACHADO PMDB 
********* PARECER ***** **** 

O texto emendado é mais completo . A Emenda importaria em 
supressão do dispositivo da letra "a" do número I e do dispo
sitivo do número II . 

Pela rejeição. 

ES32646-5 EXPEDITO MACHADO PMDB 
** ** ***** PARECER ********* 

Repete o disposto no artigo 135 II C. 
Restringe a escolha dos advogados a alguns membros da 

OAB. A prática da advocacia, como prescreve o artigo 71 doEs 
tatuto (lei 4.215/ 63 ) não se restringe à atividade forense. 

Pela rejeição. 

ES32647-3 EXPEDITO MACHADO PMDB 
********* PARECER ** ***** ** 

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

Com a dev ida vênia , entendemos que o texto proposto não 
se harmon i za com o espírito que norteou a elaboração do pro
jeto. 

Pela rejeição. 

ES32648-1 EXPEDITO MACHADO PMDB 
***** **** PARECER ***** **** 

Vi sa a Emenda a reduzir o número de Ministros que inte
grarão o "Tribunal Superior Federal", alterando a forma de 
prov imento desses cargos , dentre outros objetivos. 

ES32649-0 

A matéria está pacificada no seio da Comissão. 
Pela rejeição . 

EXPEDITO MACHADO 
***** **** PARECER ** ******* 

PMDB 

A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos 
vencimentos dos magistrados. 

Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte , 
a disposição contida na Emenda confli t a com o entendimento 
predominante na Com i ssão de Sistematização. 

Assim , somos pela sua rejeição . 

ES32650-3 EXPEDITO MACHADO PMDB 
********* PARECER ********* 
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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. 

Pela aprovação parcial . 

ES32651-1 EXPEDITO MACHADO PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32652-0 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A inclusa emenda quer modificar a redação do item I do 
8o . do art. 209 do Projeto, no sentido de substituir a entra
da de mercadoria do estabelecimento de contribuinte por sua 
entrada no território nacional, para a incidência do ICMS nas 

importações do exterior, bem como para aditar a incidência 
"sobre as operações de saída de mercadorias de cada unidade 
produtora, industrial ou comercial, para qualquer outra , ain
da que pertencentes a uma pessoa física ou jurídica e situa
das em um mesmo i móve 1 • . 

Nova versão do Projeto suprime a explicitação da ent rada 
•no estabelecimento de contribuinte" , acolhendo, nessa parte, 
a preocupação de numerosas emendas . 

No que concerne à tributação das saídas de mercadori as em 
geral, todavia, manteve a orientação anterior, portan t o re
jeitando a pretensão . 

Pela aprovação parcial. 

ES32653-8 JOSÉ DUTRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Propõe , o ilustre Constituinte, nova redação ao artigo 
54 das Disposições Transitórias. 

A nosso ver, a redação do projeto adequa-se melhor aos 
objetivos da Zona Franca de Manaus. 

Pela rejeição. 

ES32654-6 FÁBIO FELDMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Consideramos os aspectos básicos de proteção ambiental, 
concluímos pela rejeição da Emenda . 

ES32655-4 FÁBIO FELDMANN 
********* PARECER ********* 

Pela rejeição . 

PMDB 

A Emenda apresenta dispositivos referentes à função social da 
propriedade, critérios para avaliação de imóveis desapropri
ados e distribuição do Fundo de Partic i pação dos Municípios, 
prevendo o tratamento•diferenciado entre os municípios. 
No que se refere à função social da propriedade e aos c ri té
rios para desapropriação, serão respeitados os princíp ios de 
obediência aos planos urbanísticos locais, na forma do Subs
titutivo . 
Os critérios para avaliação de imóveis constituem matéria in
fraconstitucional . 
Os critér ios para distr i buição do FPM serão estabelecidos na 
forma do Substitutivo. 

ES32656-2 FÁBIO FELDMANN PMDB 
********* PARECER ********* . 

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

Pela rejeição. 

ES32657-1 FÁBIO FELDMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 
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ES32658-9 FÁBIO FELDMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

A ampliação das imunidades tributárias contraria 
tendência crescente que vem se manifestando, entre os 
Constituintes, desde o inicio dos traba l hos das Subcomi ssões 
e das Comissões Temáticas, além de comprometer a meta de se 
reforçarem as finanças municipais e estaduais , assim como de 
reduzir o "deficit" pOblico. 

Pela rejeição. 

ES32659-7 FÁBIO FELDMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES32660-1 FÁBIO FELDMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Na organização e realização da atividade econom1ca, mes
mo em sociedades modernas, constatam-se sérias distorções re
lacionadas com o abuso do poder econômico que necessitam ser 
suprimidas. 

É necessário ter presente, porém, que o abuso do poder 
econômico assume as mais variadas formas, o que exige certa 
universalização da norma constitucional de maneira a que se 
tenha assegurado a sua eficácia. 

Por outro lado , não cabe ao texto constitucional dispor 
sobre a criação de órgãos relativos ao cumprimento e ao exer
cício dessa norma, matéria essa de natureza eminentemente ad
ministrativa. 

ES32661-9 FÁBIO FELDMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

Os objetivos da proposição já se encontram suficiente-. 
mente atendidos pelo Substitutivo . 

Concluímos pela prejudicialidade da Emenda . 

ES32662-7 FÁBIO FELDMANN PMDB 
********* PARECER ********* 

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

ES32663-5 PAULO PAIM 
********* PARECER ********* 

A emenda é sem dOvida muito 
tretanto, pelo fato de que some com 
poder emana do povo". Pela rejeição. 

ES32664-3 PAULO PAIM 
********* PARECER ********* 

PT 

interessante . Peca, en
o princípio de que "todo 

PT 

O ilustre Constituinte Paulo Renato Paim pretente dar 
nova redação ao art. 6o . parágrafo 43 .do Substitutivo. Embora 
o Relator tenha decidido dar solução mais ampla à matéria, a 
r. emenda é de ser considerda parcialmente aprovada. 

Aprovada parcialmente. 

ES32665-1 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ********* 

Ao a l terar o inciso II do art. 291, o autor introduz a 
necessidade de consideração do caráter multiracial e pluri
cultural do povo brasi l eiro. 

Prefere o Re lator, por questões de negociação, manter o 
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texto atual , ra zão porque recomenda a rejeição da presente E
menda. 

ES32666-0 PAULO PAIM PT 
********* PARECER ********* 

A proposta , conquanto me ritóri a , cont r aria a orienta
ção que se vem procurando dar aos trabalhos no sentido de -
com perdão do termo , o seu tanto grosse i ro - enxugar o texto . 
Pela rejeição. 

ES32667-8 PAULO PAIM PT 
******* ** PARECER ** ******* 

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

ES32668-6 

Vale à Emenda o Parecer dado à ES26163-1. 
Pela reje i ção . 

PAULO PAIM 
********* PARECER ********* 

PT 

O conteúdo da Emenda, em sua essencia, já foi incorpora
do ao subst itutivo . 

Pela aprovação parcial. 

ES32669- 4 CARLOS SANT'ANNA PMDB 
** ******* PARECER ********* 

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

ES32670-8 MANOEL MOREIRA PMDB 
*** *** ** * PARECER ******* ** 

A emenda contém disposições tendentes a restabelecer, no 
texto do projeto de constituição, as referências à ajuda a 
manutenção de dependentes, à proteção à maternidade e ao rea
justamento dos benefícios. 

Entendemos que essas pretensões devem ser atendidas , 
porque, além de justas, integralizam o elenco de benefícios 
previdenciários que , em verdade, serão prestados pela seguri
dade soei a 1. 

Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 

ES32671-6 MANOEL MOREIRA PMDB 
*** *** ** * PARECER *** ****** 

As inclusas emendas querem supr1m1r , do 6o . do artigo 
209, a parte final que invoca , como ressalva , o item II do 
parágrafo precedente . Com a supressão , justifica o autor que 
está compatibilizando a matéria com emenda que preserva nau
nião os impostos ún i cos, invalidando citado item II do 5o. 

Como se vê , o destino da emenda depende da preservação 
ou não dos impostos únicos com a União , o que o Projeto não 

vem fazendo . 

ES32672-4 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
*** ***** * PARECER **** *** ** 

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

Pela rejeição. 

ES32673-2 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
**** ***** PARECER ********* 

A Emenda visa a alteração do parágrafo único do Art. 185 , 
reduzindo de cinco dias para quarenta e oito horas o prazo 
para a convocação do Congresso Nacional, quando da decretação 
de Estado de Sítio. 

Os argumentos da justificativa nos convenceu. 
Pela rejeição . 

ES32674-1 LúCIO ALCÂNTARA 
********* PARECER *** ****** 

PFL 

A Emenda em apreço é considerada rejeitada , pois propõe pro
fundas e rad i cais modificações na postura filosófica que nor-
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ES32675-9 LúCIO ALCÂNTARA 
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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. 

ES32676-7 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
** ** ** *** PARECER ******** * 

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

Pela rejeiçãc . 

ES32677-5 LúCIO ALCÂNTARA PFL 
****** ** * PARECER **** ** *** 

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

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

ES32678-3 JAIRO CARNEIRO PFL 
*** *** ** * PARECER *** ****** 

Pela rejeição, tendo em vista a nova orientação dada ao 
substitutivo do Relator que veda a criação de Tribunais, Con
selhos ou Órgãos de Contas Municipais . 

ES32679-1 BENITO GAMA PFL 
********* PARECER **** *** ** 

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

Em seu conjunto, as 38 emendas supressivas argúem: que 
trata-se de mais uma pesada carga sobre os já sobrecarregados 
contribuintes; que se constitui numa dupla incidência do im
posto que deve competir exclusivamente à União; que o próprio 
Projeto proíbe impostos novos que tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios de impostos discriminados (art . 199); que 
se caracteriza como uma agressão e exploração do Estado sobre 
o cidadão; que nunca se bitribute o já insignificante ganho 
dos assalariados, que a tributação adicional sobre valores já 
tributados pela União evidencia a prevalência dos Estados; 
que os Estados e o Distrito Federal seriam duas vezes benefi
ciados, pois já lhes está sendo assegurado perceber,da União, 
21,5% do Fundo de Participação oriundo da arrecadação do im
posto sobre renda e proventos; que a supressão visa a . impedir 
que se agrave a carga tributária; que já é por demais alta a 
carga tributária do imposto de renda sobre a classe média;que 
o adicional configurará inequ í voca 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 re l ação 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-
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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 su~ allquota ou conceder um percentual 
maior na partilha; que a competência tributária concorrente 
gera bitributação e provoca conf l itos entre os Estados da Fe
deração, agravados pela não uniformidade do adicional, poden
do ocasionar inclusive sérios problemas de ordem política;que 
até junho de 1987 o Estado de São Paulo foi responsável por 
47% da arrecadação do 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 
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 Te r ritorial Rural e lhes é confe
rido o Imposto Sobre Doações e Heranças e mantido o Imposto 
Sobre Velculos Automotores; que com a perda de receita pela 
União , t erá 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-
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pressar o rompimento da tênue pelícu l a que separa o País de 
distúrbios sociais; que o aumento de i mpostos incentivará a 
elevação dos preços, a t é antecedendo a qualquer medida efeti
va do governo; que a reação psicológica do empresário, diante 
dos precedentes, será de alterar os pr eços , afetando os con
sumi dores , as bolsas de valores e o mercado financeiro ; que o 
progresso da humanidade está marcado pela luta para li mi tação 
do poder de tributar do Estado , de forma que qualquer acrés
cimo é um retrocesso; que o impost o de renda não deve ser fa
to gerador de outro tributo; que já existe uma pa r t i c i pação 
dos Estados no imposto de renda, sem expor o contr i buinte a 
novas obrigações acessórias, formu l ários e fisca l ização; que 
o adicional representa uma bitributação, prática nefas t a que 
deve ser repudiada; e que o adicional acarretará uma d i sputa 
tendo em vista a fixação de índices , de forma a incent ivar a 
emigração entre os Es t ados, extremamen t e danosa aos Estados 
com menor poder econômico. · 

O fator positivo que se pode apontar para o Ad i cional ao 
Imposto de Renda, instituível pelos Estados, reside na poten
cialidade de aumento de sua receita tr i butária , 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. 

ES32680- 5 BENITO GAMA PFL 
********* PARECER ********* 

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

Pela rejeição. 

ES32681-3 BENITO GAMA PFL 
********* PARECER ********* 

Pret ende-se, com a presente Emenda, acrescentar parágrafo 
único ao art. 201, no qual se estabelece que os Estados e Mu
nicípios poderão criar e manter sistemas de previdência e 
assistência social para seus servidores, a ser custeados por 
contribuições pagas por estes. 

Entendemos tratar-se de dispositivo que efetivament e 
contribui para aclarar e complementar o art. 201, aper f eiço
ando, assim, o Substitut i vo em relação a importantes aspectos 
de interesse público . 

Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda. 

ES32682-1 BENITO GAMA PFL 
********* PARECER ***** ** ** 

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

Embora não possamos acolhê-la na íntegra , porque 
adotado texto inspirado na Emenda ES32871-9, é de ser 
cons i derada parcia l mente aprovada , já que a idé i a da 
proposição estará contida na nova redação dada àquele 
dispositivo. 

Pela aprovação parcial. 

ES32683-0 BENITO GAMA PFL 
********* PARECER *** *** *** 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Subst i tuti vo . Pe
lo contrário , a filosofia -e diretrizes que procuramos adotar 
buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se 
af igur a como impresc i ndível ao projeto . 

Pela rej eição. 

ES32684-8 BENITO GAMA PFL 
********* PARECER **** ***** 

Pela rejeição, considerando que o mandato do artigo 30, 
1o . assegura aos Estados, ao Dist rito Federal e aos Muni

cípios , a justa participação aos mesmos no resultado da ex-
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ploração econômica dos seus respectivos potenciais. De ou t ra 
parte , o dispositivo prevê apenas o princípio geral , que pos
ter ior mente será discip l inado em l egislação ordinária. 

ES32685-6 BENITO GAMA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda tem por fulcro o item II do art . 213. 
Inobstante os respeitáveis pontos-de-vista do nobre 

Constituinte, preferimos continuar com o texto do 
Subst i tutivo, dado o consenso verificado . 

Pela reje ição . 

ES32686-4 BENITO GAMA PFL 
********* PARECER ********* 

A Emenda modificativa ao 5o . do art. 210 do Subs ti t u
tivo ao Projeto de Constitu ição não se ajusta ao entendimento 
predominante na Comissão de Sistematização . 

Deve ser rejeitada 

ES32687-2 GABRIEL GUERREIRO PMDB 
********* PARECER *** ****** 

A emenda sob exame pretende criar , na competência dos 
Estados , o imposto sobre extração e operações de bens mine-
rais , o qual seria único e incid i r i a uma única vez sobre 
quaisquer das operações. Destina 70% do produto ao próprio 
Estado e 30% ao Município. Justifica o autor que, por serem 
recursos exauríveis, os minerais não podem ser tratados como 
mercadorias normais; que é prec i so deixar algo para a soc i e
dade que perde definitivamente esses recursos, especialmente 
quando os mi nera i s são exportados, contrapondo-se à tese de 
que não devem ser exportados impostos como o IPI ou ICM. 

O imposto único sobre minerais já é tradição na leg i sla
ção e no s i stema tr i butário brasi l e i ro. No caso , passar i a da 
União para os Estados, mas poderia também ser transferido aos 
Municípios, que sofrem os maiores dpnos das atividades mine
radoras. 

Por outro lado, nada impede que incida sobre os minerais 
o ICM e o IPI , neste i mposto á medida que o mineral for bene
ficiado ou transformado. 

A decisão é eminentemente polí t ica , podendo ser acolhida 
ou rejeitada. 

ES32688-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS 
********* PARECER ********* 

PDS 

A emenda propõe o acréscimo, ao art. 6o. do Substitu t i 
vo , após a palavra "vida" , de expressão alus i va ao momento da 
concepção . 

Não concordamos com ta l proposta, já que, a par de con
flitante com o conteúdo do substitutivo , é matér i a de legis
laçãd ordinária. 

Pela rejeição. 

ES32689-9 CARLOS VIRG Í LIO PDS 
********* PARECER ** ******* 

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

Pela rejeição. 

ES32690-2 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
********* PARECER ********* 

Pretende, a Emenda incluir parágrafos ao Art. 207 do 
Substitutivo do Relator (Projeto de Constituição) dispondo 
sobre tributação exclusivamente na fonte dos rendimentos ·dO 
trabalho assalariado e estabelecendo isenção do pagamento do 
imposto de renda para os aposentados, inativos e pensionis
tas. 

Ass i m, t rat am-se de matérias que devem constar em leg i s
lação in f racons t itucional . 

Pela rejeição. 
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A i nvasão de propr iedade privada é matéria de legislação 
ordinária . 

Pela rejeição. 

ES32692-9 CARLOS VI RGÍ LIO PDS 
******~** PARECER ******** * 

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

ES32693-7 CARLOS VIRGÍLIO PDS 
********* PARECER ********* 

A Emenda, proposta pelo .ilustre Constituinte, confli ta 
com a or ientação adotada pelo Relator. 

Pela rejeição. 

ES32694-5 JORGE HAGE PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda propõe a definição do âmbito juríd ico da auto
nomia universitária e das metas às quais ela deve visar. 

O conteúdo da Proposição , atendido pelo Projet o da Co
mi ssão de Sistematização, traz desdobramentos que , segundo a 
praxe do direito brasileiro , melhor se coadunam com a legis
lação ordinária e complementar . 

Pela rejeição nos termos do Substitutivo. 

ES32695-3 OCTÁVIO EL ÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitut ivo . 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. 

ES32696-1 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

A Emenda , proposta pelo ilustre Const ituinte , confli ta 
com a or i entação adotada pelo Relator . 

Pela rejeição. 

ES32697-0 OCTÁVIO ELÍSIO PMDB 
********* PARECER ********* 

As sugestões contidas na proposta de Emenda trazem desdo
bramento que, na trad i ção jurídica bras il eira, melhor se ada
ptam ao corpo da legislação or dinária e complementar. 

Pela rejeição . 

ES32698- 8 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Pretende a emenda suprimir o parágrafo 10 do a r t i go 13, 
que trata da inelegibilidade por parent esco. 

O pleito deve f i car livre da influência que os gover nan
tes sempre exerceram para eleger seus f amiliares. 

Pe l a rejeição. 

ES32699-6 MANOEL MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

Emenda ao parágrafo 42 do art . 6o., com o objet i vo de 
substituir a expressão f inal "que não contrariem a ordem pú
blica e os bons costumes ". 

O Substitutivo nesse contexto vale-se do princ í pio da 
parcimônia jurídica e instituciona l. 

Pela rejeição . 

E$32700-3 MANOE L MOREIRA PMDB 
********* PARECER ********* 

A matéria constante da presente Emenda , conflita subs
tanc i a l mente com a sistemática gera l · adotada pelo Substitu
tivo. 

Assim , somos pela sua rejeição. 


